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

priobčenih v «Uradnem listu ljubljanske in mariborske oblasti» od dne 4. julija do 
vštetega dne 31. decembra 1928. (Kosi 63 do 123.) 

Stvarno kazalo. 
(Debelejše številke pomenijo za
kone, kraljevske uredbe, naredbe, 
pravilnike, razpise, važnejše raz

glase in objave.) 

Zahvale: 
Njiju Veličanstev kralja in kra

ljice za čestitke ob rojstnem 
dnevu Njegovega kraljevskega 
Visočanstva prestolonasled
nika 88, str. 609; 

Njegovega Veličanstva kralja za 
čestitke ob desetletnici ujedi
njenja 116, str. 769; 

Njegovega Veličanstva kralja za 
čestitke ob krstnem imenu 
kraljevskega doma in ob nje
govem rojstnem dnevu 120, 
str. 817. 

Dvorno žalovanje zaradi smrti 
Njenega imperatorskega Veli
čanstva carice Marije Feodo-
rovne. 100, str. 686. 

Administrativni uradniki v rcsortu 
ministrstva za narodno zdravje; 
pravila o opravljanju državnega 
strokovnega izpita za prestop iz 
pripravljalne skupine v pomož
no skupino. 392, 118, str. 794. 

Agrarne zajednice: 
kolektivno obligatorno zavaro

vanje njih članov zoper škode 
po ognju in toči 343, 101, str. 
693; 

pravilnik za tehnično izvajanje 
tega zavarovanja 344, 101, str. 
693. 

Agrarni odnošaji v Bosni in Her
cegovini (izplačevanje trinaj
stega kupona розојПа za njih 
likvidacijo iz leta 1921.); glej: 
Posojilo za likvidacijo agrarnih 
odnosa jev v Bosni in'Hercego
vini iz leta 1921. 

Akademija, državna glasbena, v 
Zagrebu; glej: Državna glas
bena akademija v Zagrebu. 

Alkoholne pijače (tarifa o pobi
ranju žigovine in doplačil za 
pregled in žigosanje steklenic 
in posod za njih točenje); glej: 
Mere in merilne priprave itd. 

Amerika (zakon o pogodbi, s ka
tero se ureja vojni dolg naše 
kraljevine Združenim ameri
škim državam); glej: Pogodba 
z Združenimi ameriškimi drža
vami itd. 

Angleške kolonije itd. (seznamek 
onih kolonij, ki imajo ob uvozu 
pri nas pravico, ukoriščati naj
večjo ugodnost); glej: Blago iz 
angleških kolonij itd. 

Asistenti na univerzah in na viso
kih šolah z veljavo univerz; pra
vila o opravljanju državnih stro
kovnih izpitov za prestop iz pri
pravljalne skupine v pomožno 
skupino. 337, 100, str. 686. 

Avram M. Alhahel v Leskovcu 
sme poslovati z valutami; glej: 
Valute. 

Avstriia (popravek h končnemu 
zapisniku k trgovinski pogodbi 
z njo); glej: Trgovinska pogod
ba z Avstrijo. 

Avstrijeko-jugoslovanska železni
ška zveza: uvedba zvzne t;irife 
in dopolnitev te tarife 250, 69, 
str.F03: 334. 98, str. 679. 

Avtomobilne gume; uvozno oca
rinjanje. 420. 123, str. 876. 

<Az Ujsag Vasarnapja> (Budim
pešta); ta list je v naši državi 
dovoljen. 79, str. 566. 

Bankovci: 
novi po 10 Din (popis); glej: 

Novi bankovci po 10 Din; 
po 20 Din v zlatu predvojne iz

daje, po 50 Din v srebru, iz
dani leta 1915. v Nišu, in po 
10 Din v srebru predvojne 
III. izdaje (ti bankovci se 
vzamejo iz obtoka) 75, str. 
544 

Belgija (potrdila industrijske zbor
nice v Liège-u o izvoru blaga) ; 
glej: Blago iz Belgije. 

Belje (pravilnik o izločitvi zemlje 
od tega državnega posestva in 
njega razdelitvi za naseljevanje 
optantov in beguncev iz Madžar
ske kakor tudi drugih siromaš
nih agrarnih interesentov in 
dobrovoljcev) ; glej: Državno 
posestvo Belje. 

Blago: 
cenovniki, po katerih se mora 

vršiti zavarovanje valute ob 
njega izvozu; glej: Cenovniki 
itd.; 

ekspresno; glej: Ekspresno 

blago; 
iz angleških kolonij itd., ki ima 

ob uvozu pri nas pravico, uko
riščati največjo ugodnost (se
znamek teh kolonij itd.) 338, 
100, str. 687; 

iz Belgije (potrdila industrijske 
zbornice v Liège-u o njega 
izvoru) 407, 122, str. 866; 

iz Estonije (ocarinjanje po naj
večji ugodnosti) 319, 91, str. 
631; 

iz Kanade (ocarinjanje po naj
večji ugodnosti) 280, 78, str. 
561; 

s Kanarskih otokov (ocarinjanje 
po največji ugodnosti) 413, 
122, str. 866; 

iz Saarske kotline (ocarinjanje 
po največji ugodnosti) 412, 
122, str. 866; 

iz Velike Britanije, njenih kolo
nij itd. (minimalni stavki ca
rinske tarife) 248, 69, str. 502; 

izvozno, ki je oproščeno carine 
(pobiranje poslovnine); glej: 
Poslovnina na izvozno blago 
itd.; 

na potniških ladjah (pravilnik 
za ugotavljanje količine) ; glej : 
Potniške ladje; 

uvoženo pogojno v predelavo 
(rok za povračilo zavarovanj, 
položenih za tako blago) 353, 
102, str. 703; 

vrnjeno (izprememba razpisa 
C. br. 52.397/27 o voditvi sta
tistike); glej: Statistika vrnje
nega blaga; 

v tri dni prostega ležanja se ne 
štejejo dnevi, ko carinarnice 

•niso uradovale; glej: Prosto 
ležanje blaga; 

železniške ugodnosti za prevoz 
skozi Đevđelijo; glej: Prevoz 
blaga skozi Đevđelijo. 

Blagovni prompt, železniški; glej: 

Železniški blagovni promet 
Bled (dodatek k naredbi, s katero 

se deloma izpreminja zdraviliški 
red) ; glej : Letovišče Bled. 

Bolezni, živalske kužne: 
pravilnik o cepljenju živali za

radi njih odvračanja, zdrav
ljenja in spoznavanja; glej: 
Cepljenie živali itd.; 

zakon o njih odvračanju in za
tiranju; glej: Živalske kužne 
bolezni. 

Bolovanje uradnikov in uslužben
cev poštno-telegrafeke in tele
fonske stroke (pravilnik); glej: 

Uradniki in uslužbenci poštno-
telegrafske in telefonske stroke. 

Borze dela, privatno-profesional-
ne; glej: Privatno-profesionalne 
borze dela. 

Brdo; razmejitev med tem sodnim 
okrajem in sodnim okrajem 
Vranskim. 362, 106, str. 726. 

Brodarstvo : 
rečno (pravilnik o izpitih za 

motoriste); glej: Motoristi v 
rečnem brodarstvu; 

trgovinsko rečno (pravilnik o 
izpitih za kapetane in vodje 
ladij); glej: Kapetani in vodje 
ladij v rečnem trgovinskem 
brodarstvu. 

C. 
Carina, uvozna: na melaso (mini

malna stopnja je znižana) ; glej : 
Melasa; na pluge in plužna 
(oprostitev); glej: Plugi in 
plužna; na reparacijski material 
(oprostitve dovoljujejo odslej 
carinarnice); glej: Reparaci jski 
material; oprostitev za preparat 
olivazan; glej: Olivazan; opro
stitev za selekcionirano mahur-
jevo seme; glej: Selekcionirano 
mahurjevo seme. 

Carinska tarifa, uvozna: na blago 
iz Velike Britanije, njenih ko
lonij itd. (minimalni stavki); 
glej: Blago iz Velike Britanije 
itd.; rok za uporabljanje ugod
nosti iz občih opazk k XV. delu 
je podaljšan; glej: Ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvozne 

. carinske tarife. 
j Carinske olajšave za turiste, ki 
| prihajajo s sklopnimi čolni; 

glej: Turisti, ki prihajajo s 
i sklopnimi čolni. 
! Carinski oddelki pri finančnih di-
| rekcijah (ustanovitev); glej: 

Finančne direkcije. 
Carinski posrednik Sikošek Josip. 

118, str. 793. 
Carinsko-železniško postopanje s 

tranzitnimi pošiljkami; glej: 
Tranzitne pošiljke. 

Celjska poso'ilnica, d. d. v Celju; 
izprememba njenih pravil je 
odobrena. 93, str. 642. 

Cenitve v območju ljubljanskega 
višjega deželnega sodišča v letu 
1929.; kapitaliziranje čistega 
donosa. 107, str. 735. 

Cenovniki : 
po katerih se mora vršiti za

varovanje valute ob izvozu 
blaga : 
od dne 1. do dne 15. julija 63, 

str. 450; 
od dne 15. dò dne 81. julija 

67, str. 473; 
od dne 1. do dne 15. avgusta 

73, str. 526; 
od dne 15. do dne 31. avgusta 

79, str. 565; 
od dne 1. do dne 15. septem

bra 85, str. 597; 
od dne 15. do dne 30. septem

bra 90, str. 621; 
od dne 1. do dne 15. oktobra 

94, str. 645; 
od dne 15. do dne 31. oktobra 

99, str. 681; 
od dne 1. do dne 15. novem

bra 103, str. 709; 
od dne 15. do dne 80. novem

bra 108, str. 738; 
od dnp 1. do dne 16. decem

bra 114, str. 766; 
od dne 15. do dne 31. decem

bra 118, str. 799; 
predmetov v železniških potni

ških vozovih 285, 78, str. 564. 

j Centralni zavod za zdravstveno 
! zaščito mater in dece v Beo-
Ì gradu; pravilnik. 386, 116, str. 
j 778. 
; Cepljenje živali zaradi odvračanja, 
j zdravljenja in spoznavanja ži-
I valekih kužnih bolezni; pravil

nik. 377, 112, str. 757. 
Cirkusi; železniška ugodnost za 

njih prevoz s posebnimi vlaki. 
286, 79, str. 568. 

Civilni državni uslužbenci (dopol
nitev pravilnika o posebnih do-
kladah na plačo, v denarja ali 
naravi, glede generalne direk
cije katastra In njej podrejenih j 
naprav); glej: Generalna direk- \ 
ci ja katastra in njej podrejene 
naprave. 

C. 
Čini finančne stroke; glej: Fi

nančna stroka. 
Cisti donos cenitev v območju 

ljubljanskega višjega deželnega 
sodišča v letu 1929. (njega ka-
pitaliziranie); glej: Cenitve itd. 

Čistina izdelkov iz zlata, srebra 
in platine; izprememba v tarifi 
o pobiranju žigovine za njeno 

.preizkušanje, tarifa za pobira
nje žigovine za nje preizkuša
nje, zakon o nje kontroliranju; 
glej: Izdelki iz zlata, srebra in 
platine. 

<Čitalniško društvo> v Krčevini 
pri Ptuju; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post 1. taksne ta
rife. 

Člani: 
agrarnih zajednic (njih kolek

tivno obligatorno zavarovanje 
zoper škode po ognju in toči 
in pravilnik za njega tehnično 
izvajanje); glej: Agrarne za
jednice; 

državne izpraševalne komisije 
za osnovne in njim sorodne 
šole v Ljubljani ; glej: Držav
na izpraševalna komisija itd.; 

komisije za ureditev uprave; 
glej: Komisija za ureditev 
uprave. 

Člen 10. pravil o tari T[izpremembe 

in dopolnitve); glej: Tara, j 
Čolni, sklopni (carinske olajšave 

za turiste, ki prihajajo s takimi 
čolni); glej: Turisti,ki prihajajo 
s sklopnimi čolni. 

D. 
Davčne (katastrske) občine (pra-

I vilnik o njih zamejničevanju); 
I glej: Zamejničevanje itd. 
I Davčne uprave pri finančni direk-
• ciji v Ljubljani (ustanovitev); 

glej: Finančna direkcija v Ljub-
! Ijani. 
j Davčni uradi v Marenbergu, Tržiču 

in Velikih Laščah so ukinjeni 
in njih posli so dodeljeni: I 
davčnega urada v Marenbergu j 

davčnemu uradu v Slovenj-1 
eradcu 66, str. 471; 69, str. I 
498; i 

davčnega urada v Tržiču davč- j 
nemu uradu v Kranju 249, j 
69, str. 502; 70, str. 511; i 

davčnega urada v Velikih La- j 
ščah davčnemu uradu v Rib- j 
niçi 249, 69, str. 502; 75, str. | 
547. i 

Davki : I 
neposrednji (popravek k za-1 

konu); glej: Neposrednji 
davki ; i 

odpis ob elementarni škodi; 
glej: Odpis davka ob elemen- : 
tarai škodi. ' 

Davščine: 
javne (kdaj je njih plačevanje 

veljavno); glej: Javne dav
ščine; 

od prirastka na vrednosti ne
premičnin v mestni občini 
ljubljanski; glej: Ljubljanska 
mestna občina. 

Deca (pravilnik centralnega za
voda v Beogrtpu za nje zdrav
stveno zaščito); glej: Centralni 
zavod za zdravstveno zaščito 
itd. 

Dekani univerze v Ljubljani za 
študijsko leto 1928./1929.; glej: 
Univerza v Ljubljani. 

Deklaracije, poštne (pošiljanje 
njih triplikatov); glej: Poštne 
deklaracije. 

Dela, javna, v siromašnih kraji
nah, oškodovanih po elementar
nih nezgodah (zakon o njih nuj
nem izvajanju); glej: Javna dela 
v siromašnih krajinah itd. 

Delavci: 
inozemski (drugi odstavek § 8. 

v pravilniku o njih zaposlo
vanju je začasno razveljav
ljen); glej: Inozemski delavci; 

nezaposleni (pravilnik o želez
niških voznih ugodnostih za
nje); glej: Nezaposleni de
lavci; 

odškodnina prisednikom' obrt
nega sodišča iz delavskega 
stanu; glej: Prisedniki obrt
nega sodišča iz delavskega 
stanu. 

Delavske kategorije v tobačnih 
tvornicah (pravilnik); glej: To
bačne tvornice. 

Delegati za občni zbor pokojnin^ 
skega zavoda za nameščence v 
Ljubljani (izid volitev); glej: 
Pokojninski zavod za name
ščence v Ljubljani. 

Deli, strojni, ki se izdelujejo v 
državi (II. in III. seznamek); 
glej: Stroji in strojni deli itd. 

Delo (naredba o izvajanju uredbe 
o organizaciji njega posredo-, 
vanja); glej: Posredovanje dela. 

Delovanje na državnih tehniških 
srednjih šolah (pravilnik in po
pravki); glej: Državne tehniške 
srednje šole. 

Denaturirani špirit; izpremembe 
in dopolnitve v pravilniku z dne 
9. julija 1925. o njeca proda
janju. 228, 64, str. 455. 

Denaturiranje eoli za potrebe in
dustrije, rudarstva, obrtov üi 
obratovanja vobče (izpremembe 
v pravilniku); glej: SoL 

Diplome, inozemske, medicinske 
fakultete (pravilnik o njih no
strifikaciji); glej: Nostrifikacija 
itd. 

Direkciie: 
finančna v Ljubljani (ustanovi

tev davčnih uprav); glej: Fi
nančna direkcija v Ljubljani; 

finančne vobče; glej: Finančne 

direkcije; 
oblastne železniške (ustanovitev 

pravnih odsekov pri njih); 
glej: Oblastne železniške di
rekcije. 

pošte in telegrafa v Zagrebu 
(izpremembe v njenem ob
močju) ?28, 96, str. 655; _ 

rečne plovitve (pravilnik o 
ustroju pokojninskega fonda 
za nieno osebje); elei: Osebje 
direkcije rečne plovitve; 

Direktni železniški promet: 
blagovni; glej: Železniški bla

govni promet; 
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XIV 

potnikov in prtljage; glej: Že
lezniški promet potnikov in 
prtljage. 

Disciplinsko gospostvo nad okraj
nimi zastopi v Sloveniji (ured
ba velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti o prenosu 
njega poslov na oblastno samo
upravo v Ljubljani, odnosno v 
Mariboru) ; glej : Okrajni zastopi 
v Sloveniji. 

Dobrovoljci: 
zakon o njih 322, 93, str. 641; 
pravilnik za izvrševanje tega 

zakona 393, 118, str. 794. 
Dohodek od zemljišč"; uredba o 

področju in načinu poslovanja 
komisije za njega ugotovitev. 
242, 68, str. 477. 

Doklade: 
doldada za zbornico za trgovino, 

obrt in industrijo v Ljubljani 
za leto 1929.; glej: Zbornica 
za trgovino itd.; 

»iraginjske pokojninskega za
voda za nameščence v Ljub
ljani (izprememba v pravil
niku); glej: Pokojninski fond 
za nameščence v Ljubljani; 

posebne civilnim državnim usluž
bencem na plačo, v denarju 
ali v naravi (dopolnitev pra
vilnika glede generalne di
rekcije katastra in njej pod
rejenih naprav); glej: Gene
ralna direkcija katastra in 
njej podrejene naprave. 

Dolg, vojni, naše kraljevine Zdru
ženim ameriškim državam (za
kon o pogodbi s temi državami, 
s katero se ureja ;a dolg); glej: 
Pogodba z Združenimi ameri
škimi državami itd. . 

Dolnje Lendavska hranilnica, d. d. 
v Dolnji Lendavi; dodatek k 
pravilom je odobren. 118. str. 
800. 

«Donr-, stavbena zadruga držav
nih nameščencev in upokojen
cev v Ljubljani; glej: Oprosti
tev od taks po naredbi minietra 
za finance z dne 25. decembra 
1923., š t 43.322. 

Donos, čisti, cenitev v območju 
ljubljanskega višjega deželnega 
sodišča v letu 1929. (njega ka
pitaliziranje) ; glej: Cenitve itd. 

Doplačila za pregled in žigosanje 
mer in merilnih priprav, ste
klenic in posod za točenje alko
holnih pijač in mleka, istotako 
sodov (tarifa); glej: Mere in 
merilne priprave itd. 

Dopuščanje motornih vozil in vo
začev (šoferjev) v ljubljanski in 
mariborski oblasti. 390, 116, str. 
779. 

Draginjske doklade pokojninskega 
zavoda za nameščence v Ljub
ljani (izprememba v pravil-

.niku); glej: Pokojninski zavod 
za nameščence v Ljubljani. 

Dragocene kovine: zakon o kon
trolah mer in dragocenih ko
vin; glej: Kontrole mer in dra
gocenih kovin; zakon o osrednji 
upravi za mere in dragocene 
kovine, popravek in začetek 
poslovanja te uprave; glej: 
Osrednja uprava za mere in 
dragocene kovine. 

Družba za zračni promet (pravil
nik za izvrševanje pogodbe, 
sklenjene med našo državo in 
to družbo); glej: Pogodba z 
družbo za zračni promet. 

Državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev: 
zakon 365, 109, str. 741; 
popravek 366, 110, str. 745. 

Državna glasbena akademija v 
Zagrebu; ' pravila za prestop 
učiteljev, uradnikov in strokov
nega osebja iz pripravljalnih 
skupin v pomožne skupine. 227. 
64, str. 454. 

Državna izplačila v tuji valuti 
(obračunjevalni tečaji); glej: 
Obračunjevalni tečaji itd. 

Državna izpraševalna komisija za 
osnovne in njim sorodne šole 
v Ljubljani; imenovanje članov. 
105, str. 724. 

Državna troSarina; izpremembe 
in dopolnitve v pravilniku za 
izvrševanje odredb o državni 
trošarini, iz z'ikona o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah 
in zakona o izpremembah In 
dopolnitvah v zakonih in od
redbah o državni trošarinL 308, 
87, str. 605. 

Državne tehniške srednje šole: 
pravilnik o delovanju, redu in 

pouku na njih 330, 97, str. 
661; 

popravki 340, 100, str. 687; 874, 
110, str. 748; 884,115, str. 771. 

Državni strokovni izpiti za pre
stop iz pripravljalne skupine v 
pomožno skupino: administra
tivnih uradnikov, službujočih v 
resortu miniftrstva za narodno 
zdravje (pravila); glej: Admini
strativni uradniki v resortu mi
nistrstva za narodno zdravje; 
asistentov na univerzah in na 
visokih šolah z veljavo univerz 
(pravila); glej: Asistenti na uni
verzah itd.; učiteljev, uradnikov 
in strokovnega osebja na držav
ni glasbeni akademiji v Za
grebu (pravila); glej: Državna 
glasbena akademija v Zagrebu. 

Državni svet; odločbe. 399, 118, 
str. 800. 

Državni uradniki in-ostali usluž
benci; izplačilo razlike v njih 
prejemkih za čas od dne 1. okto
bra 1923. do dne l.maja 1924. 
274, 76, str. 545. 

Državni uslužbenci, civilni (do
polnitev pravilnika o posebnih 
dokladah na plačo, v denarju 
ali v naravi, glede generalne 
direkcije katastra in njej pod
rejenih naprav) ; glej : General
na direkcija katastra in njej 
podrejene naprave. 

Državno investicijsko posojilo iz 
leta 1921.; izplačevanje štiri
najstega kupona. 92, str. 637. 

Državno posestvo Belje; pravilnik 
o izločitvi zemlje in njega raz
delitvi za naseljevanje optantov 
in beguncev iz Madžarske ka
kor tudi .drugih siromašnih 
agrarnih interesentov in dobro-
voljcev. 367, 110, str. 746. 

Dviganje morskih in rečnih ladij 
in plovnih objektov na suho 
(ocarinjanje kompletnih insta
lacij za to); glej: Morske in 
rečne ladje in plovni objekti. 

«Egyenloség» (Budimpešta) ; ta 
list je v naši državi dovoljen. 
91, str. 631. 

Ekspedicije, uvozne: 
umetnega gnojila, ki je njegovo 

ocarinjanje združeno z oprav
ljanjem carinskih formalnosti; 
glej: Umetno gnojilo; 

vzorcev in modelov, ki se uva
žajo iz pogodbenih držav na 
povratek (popravek k. navo
dilom); glej: Vzorci in mo
deli iz pogodbenih držav. 

Ekspresno blago: 
izpremembe in dopolnitve v ta

rifi za promet potnikov in 
ekspresnega blaga; glej: Pro
met potnikov, prtljage in eks
presnega blaga; 

nova tarifa za prevoz z vlakom 
S.O.E.; glej: Vlak S.O.E. 

Električni tok (uvozno ocarinjanje 
kablov in ostalih vodov); glej: 
Kabli itd. 

Elementarna škoda (uredba o od
pisu davka ob njej) ; glej : Odpis 
davka ob elementarni škodi. 

Elementarne nezgode (zakon o 
nujnem izvajanju javnih del in 
pomoči v siromašnih krajinah, 
oškodovanih po teh nezgodah); 
glej: Javna dela v siromašnih 
krajinah itd. 

Emisija, nova, tovornih listov; 

glej: Tovorni listi. 
Estonija (blago iz te države se 

mora ocarinjatl po največji 
ugodnosti); glej: Blago iz Esto
nije. 

Etri, pomešani (uvozno ocarinja
nje); glej: Pomešani etri. 

F 
Fakultete: 

filozofska v Ljubljani (uredba) ; 
glej: Filozofska fakulteta v 
Ljubljani; 

medicinske: pravilnik, kako se 
vzdržujejo njih klinike, koli
kor imajo poleg proračunskih 
dotacij lastne dohodke; glej: 
Klinike medicinskih fakultet; 
pravilnik o nostrifikaciji ino
zemskih diplom; glej: Nostri
fikacija itd.; 

veterinarska v Zagrebu (pred
met «higiena mesa in mleka» 
je premeščen v VII. in VIII. 
semester); glej: Veterinarska 
fakulteta v Zagrebu. 

Finančna direkcija v Ljubljani; 
ustanovitev v njenem območju: 
carinskih oddelkov 414, 122, str. 
866; davčnih uprav 397, 118, 
str. 799; katastrskih uprav 405, 
122, str. 866. 

Finančna kontrola (ustanovitev 
oddelka na Bledu); glej: Od
delek finančne kontrole na 
Bledu. 

Finančna stroka in služba finanč
nega upravnega oblastva: 
organizacija 364, 107, str. 729; 

popravki 375, 110, str. 748; 
določitev činov in razvrstitev 

zvanj 404, 122, str. 865. 
Finančne direkcije; ustanovitev 

carinskih oddelkov pri njih. 414, 
122, str. 866. 

l'onda: 
pokojninski za osebje direkcije 

rečne plovitve (pravilnik o 
ustroju); glej: Osebje direk
cije rečne plovitve; 

za zdravstveno zaščito učencev 
(proračun o njega razhodkih 
in dohodkih za šolsko leto 
1928./1929.); glej: Zdravstve
na zaščita učencev. 

Fond «Novinarski dom» v Za
grebu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Francija (uvedba izplačilnega pro
meta z njo); glej: Izplačilni 
promet s Francijo. 

Garancijska pisma; registriranje. 
269, 74, str. 531. 

Generalna direkcija katastra in 
njej podrejene naprave; dopol
nitev pravilnika o posebnih 
dokladah civilnim državnim 
uslužbencem na plačo, v de
narju ali v naravi, glede te di
rekcije. 229, 64, str. 455. 

Gerentstvo okrajnih zastopov: 
v Celju 91, str. 631; 
v Ptuju 71, str. 517. 

Glasbena akademija, državna, v 
Zagrebu (pravila za prestop 
učiteljev, uradnikov in strokov
nega osebja iz pripravljalnih 
skupin v pomožne skupine); 
glej: Državna glasbena akade
mija v Zagrebu. 

Glavna odgonska postaja v Gore
njem Logatcu; premestitev v 
Dolenji Logatec. 341, 100, str. 
687. 

Gnojilo, umetno, ki je njegovo 
ocarinjanje združeno z oprav
ljanjem carinskih formalnosti 
(uvozne ekspedicije); glej: 
Umetno gnojilo itd. 

Gorenji Logatec (premestitev 
glavne odgonske postaje in sre-
skega poglavarstva v Dolenji 
Logatec); glej: Glavna odgon
ska postaja v Gorenjem Lo
gatcu in: Logaško sresko po
glavarstvo. 

Gornji grad; ta trg je proglašen 
za mesto. 96, str. 653. 

Gospostvo, nadzorno in disciplin
sko, nad okrajnimi zastopi v 
Sloveniji (uredba velikih župa
nov ljubljanske in mariborske 
oblasti 'o prenosu njega poslov 
na oblastno samoupravo v Ljub
ljani, odnosno v Mariboru); 
glej: Okrajni zastopi v Slove
niji. 

Gume, avtomobilne (njih uvozno 
ocarinjanje); glej: Avtomobilne 
gume. 

H. 
Hotič (ta krajevna občina in kra

jevni občini Konj in Litija so 
združene v novo enotno občino 
Litijo); glej: Krajevne občine 
Hotič, Konj in Litija itd. 

Hranilnici in posojilnici: v Le-
skovcu in v Šmarju pri Jelšah; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.822. 

I. 
Imenik železniških postaj (izpre

membe, dopolnitve in popravki) ; 
glej: Železniške postaje. 

Industrij« (njih legitimiranje, ka
dar zbirajo naročila); glej: Le
gitimiranje trgovcev itd. 

Industrijska svojina: 
pravilnik glede izpremembe na

redbe z dne 7. februarja 1921. 
o postopanju pri njeni zaščiti 
na podstavi mednarodnih po
godb 357, 105, str: 723; 

zakon o konvenciji za njeno za
ščito, podpisani v Haagu dne 
6. novembra 1925. 855, 105, 
str. 717. 

Inkorporacija izraelitov v mari
borski in ljubljanski oblasti v 
izraelitsko versko občino v 
Murski Soboti; glej: Izraeliti v 
mariborski in ljubljanski ob
lasti. 

Inozemska plačilna sredstva; njih 
prodajanje 363, 106, str. 726; 
pojasnilo in popravek 372, 110, 
str. 748. 

Inozemska valuta (kurzi listin, 
izdanih na to valuto); glej: 
Kurzi listin itd. 

Inozemske diplome medicinske 
fakultete (pravilnik o njih no
strifikaciji) ; glej : Nostrifika
cija itd. 

Inozemski delavci; drugi odsta
vek § 8. v pravilniku o njih za
poslovanju je začasno razve
ljavljen. 237, 66, str. 469. 

Instalacije: 
kompletne za vlačenje, prevaža

nje in dviganje morskih in 
rečnih ladij in plovnih ob
jektov na suho (ocarinjanje); 
glej: Morske in rečne ladje 
in plovni objekti; 

za klavnice (njih uvozno oca
rinjanje) 388, 116, str. 779. 

Invalidski zakon; dopolnitev pra
vilnika za njega izvrševanje. 
327, 96, str. 655. 

Investicijsko posojilo, državno, iz 
leta 1921. (izplačevanje štirinaj
stega kupona); glej: Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921. 

Inženjerstvo sme izvrševati v vsej 
kraljevini Pavel Endlicher. 86, 
str. 601. 

Izdelki iz zlata, srebra in platine: 
zakon o kontroliranju njih či

stine 253, 70, str. 508; popra
vek 273, 76, str. 545; 

tarifa o pobiranju žigovine za 
preizkušanje čistine in žigo
sanje 333, 98, str. 675; izpre
membe 419, 123, str. 875; 

proizvajanje in prodajanje (s 
čistino 250/1000) 387, 116, 
str. 779. 

Izid" volitev delegatov za občni 
zbor pokojninskega zavoda za 
nameščence v Ljubljani; glej: 
Pokojninski fond za nameščence 
v Ljubljani. 

Izkaz o zdravstveno-statisticnih 
razmerah v mariborski oblasti 
za leto 1927.; glej: Zdravstveno-
statistične razmere v maribor
ski oblasti leta 1927. 

Izobražanje, strokovno, priprav
nikov za uradnike poštno-tele-
grafsko-telefonske stroke (pra
vilnik) ; glej : Poštno-telegraf-
sko-telefonski pripravniki. 

Izpiti: 
državni strokovni za prestop iz 

pripravljalne skupine v po
možno skupino administra
tivnih uradnikov, službujočih 
v resortu ministrstva za na
rodno zdravje (pravila); glej: 
Administrativni uradniki v 
resortu ministrstva za na
rodno zdravje; asistentov na 
univerzah in na visokih šo
lah z veljavo univerz (pra
vila); glej: Asistenti na uni
verzah itd.; učiteljev, urad
nikov in strokovnega osebja 
na državni glasbeni akade
miji v Zagrebu (pravila); 
glej: Državna glasbena aka
demija v Zagrebu; 

za kapetane in vodje ladij v 
rečnem trgovinskem brodar
stvu (pravilnik); glej: Kape
tani in vodje ladij, v rečnem 
trgovinskem brodarstvu; 

za kurjače in motoriste v reč
nem brodarstvu (pravilnik); 
glej: Kurjaci in: Motoristi v 
rečnem brodarstvu; 

za vozače motornih vozil (šo
ferjev) (pravilnik o nagradah 
članom komisij, imenovanje 
teh komisij pri velikih župa
nih ljubljanske in maribor
ske oblasti in dopuščanje vo
začev [šoferjev] v ljubljanski 
in mariborski oblasti); glej: 
Komisije za pregledovanje 
motornih vozil itd. in: Do
puščanje motornih vozil in 
vozačev (šoferjev) itd. 

Izplačevanje: 
štirinajstega kupona državnega 

investicijskega posojila iz leta 
1921.; glej: Državno investi
cijsko posojilo iz leta 1921.; 

trinajstega kupona posojila za 
likvidacijo agrarnih odnoša-
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921.; glej: Posojilo za 
likvidacijo agrarnih odnoša-
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921. 

Izplačila: 
državna v tuji valuti (obraču

njevalni tečaji); glej: Obra
čunjevalni tečaji itd.; 

razlike v prejemkih državnih 
uradnikov in ostalih usluž
bencev za čas od dne 1. okto
bra 1928. do dne 1. maja 1924.; 
glej: Državni uradniki in 
ostali uslužbenci. 

Izplačilni promet s Francijo; 
uvedba. 122, str. 868. 

Izpraševalna komisija, državna, 
za osnovne in njim sorodne šole 
v Ljubljani (imenovanje čla
nov); glej: Državna izpraše
valna komisija itd. 

Izpremembe: 
imen: 

Dragice Milene Prevčeve v 
ime: «Krivic» 115, str. 769; 
Josipa Borca v «Josip Šraj» 
63, str. 445; za občino Pu-
cinci v ime: Puconci; glej: 
Pucinci; za romunsko ob
mejno postajo Campulung 
la Tisa 321, 91, str. 635; 

naredbe z dne 7. februarja 1921. 
o postopanju pri zaščiti indu
strijske svojine na podstavi 
mednarodnih pogodb (pravil
nik); glej: Industrijska svo
jina; 

naziva za postajališče z nazi
vom: «Podvezica» v naziv: 
«Podvežica-Trsat»; glej: Že
lezniške postaje in železniška 
postajališča; 

občinske meje med krajevnima 
(političnima) občinama St. Ju
rijem pod Kumom in Rade
čami; glej: St. Jurij pod Ku
mom ali: Radeče; 

plačilnih razredov za pokojnin
sko zavarovanje nameščencev 
v Sloveniji in Dalmaciji; glej: 
Nameščenci v Sloveniji in 
Dalmaciji; 

razpisa C. br. 52.397/27 o vo-
ditvi statistike vrnjenega 
blaga; glej: Statistika vrnje
nega blaga; 

v gerentstvih okrajnih zasto
pov y Celju in Ptuju; glej: 
Gerenlstvi okrajnih zastopov 
v Celju in Ptuju; 

v lastništvu lekarne v Trbov
ljah; glej: Lekarne; 

v območju direkcije pošte in 
telegrafa v Zagrebu; glej: 
Direkcija pošte in telegrafa 
v Zagrebu; 

v postopniku C. br. 39.200/26 za 
uporabljanje ugodnosti iz ob
čih opazk k XV. delu uvozne 
carinske tarife; glej: Ugod
nosti iz občih opazk k XV. 
delu uvozne carinske tarife; 

v pravilniku o draginjskih do
kladah pokojninskega zavoda 
za nameščence v Ljubljani; 
glej: Pokojninski zavod za 
nameščence v Ljubljani; 

v pravilniku o prodajanju, de-
naturiranju in kontroliranju 
potroška soli za potrebe in
dustrije, rudarstva, obrtov ia 
obratovanja vobče; glej: Sol 
za potrebe industrije itd.; 

v tarifi o pobiranju žigovine za 
preizkušanje čistine in žigo
sanje izdelkov iz zlata, srebra 
in platine; glej: Izdelki iz 
zlata, srebra in platine. 

Izpremembe in dopolnitve: 
v imeniku železniških postaj; 

glej:- Železniške postaje; 
v luški tarifi za.prevoz blaga; 

glej: Luška tarifa; 
v pravilniku o prodajanju de-

naturiranega špirita z dne 
9. julija 1925.; glej: Dena-
turirani špirit; 

v pravilniku za izvrševanje od
redb o državni trošarini, ta
ksah in pristojbinah in za
kona o izpremembah in do
polnitvah v zakonih in od
redbah o državni trošarini; 
glej: Državna trošarina; 

v raznih direktnih blagovnih 
prometih; glej: Železniški di
rektni blagovni promet; 

v taksnem in pristojbinskem 
pravilniku z dne 6. novembra 
1928. in njegovih izpremem
bah in dopolnitvah z dne 
81. marca 1927.; glej: Taksni 
in pristojbinski pravilnik; 

v uredbi o odpiranju in zapira
nju trgovinskih in obrtnih 
obratovalnic; glej: Trgovin
ske in obrtne obratovalnice; 

v železniških tarifah; glej do
tično tarifo. 

Izračunavanje takse na vstopnice 
(uredba); glej: Vstopnice. 

Izraeliti v mariborski in ljubljan
ski oblasti; njih inkorporacija 
v izraelitsko versko občino v 
Murski Soboti. 342, 100, str. 688. 

Izstop iz državljanstva: 
Abrešek Jindrich 116. str. 778; 
Antalič Frančiška 120, str. 818; 
Balazin Josip 116, str. 778; 
Bauer Julijana 116, str. 778; 
Brunner Rudolf 118, str. 793; 
Brus Martin 116, str. 778; 
Cemažar Ana 118, str. 793; 
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Dacar Vincenc 104, sir. 713; 
Dub Marija 72, str. 621; 
Dvorschak Anton 115, str. 770; 
Emeršič Ivan 115, str. 769; 
Fall Hermina 115, str. 770; 
Filipič Marija 104, str. 713; 
Flejgar Fran 104, str. 713; 
Gaber Josip 115, str. 769: 
Oajšek Marija 104, str. 713; 
Germschek Peter 116, str. 777; 
Grablovič Ivanka 118, str. 793; 
Grill Alojzija 115, str. 770; 
Hauberger Teodora 72, str. 521 ; 
Hermann Anton 113, str. 761; 
Hrovalič Henrik 115, str. 769; 
Hubef Josip 118, str. 793; 
Jelen Martin 115, str. 769; 
dr. Kadiunigg Walter 104, str. 

713 • 
Kalkschmied Fran 116, str. 778; 
Keller Sidonija 115, str. 769; 
Kladoschek Gvidon 116, str. 
. 777; 
Klassing Fran 118, str. 793; 
Klobučar Štefan 115, str. 770; 
Kokmut Gabriela 64, str. 453; 
Košak Ignacij 104, str. 713; 
Krajne Josip 115, str. 769; 
Kranjc Mihael 118, str. 793; 
Kravar Matilda 118, str. 793; 
Krmelj Marija 102, str. 701; 
Kunz Valentin 116, str. 778; 
Lopatič Pavlina 115, str. 769; 
Lukovnjak Gabriel 115, str. 770; 
Mahorka Ivana 116, str. 777; 
Malek Elizabeta 116, str. 777; 
Marhold Roza 115, str. 770; 
Matschek Ivan 116, str. 777; 
Mraz Fran 116, str. 778; 
Omuletz Konstancija 116, str. 

777; 
Paulin Ana 115, str. 769; 
Peche Josip 118, str. 793; 
Plaznik Jožefina 104, str. 713; 
Prelob Fran 116, str. 777; 
Rauter Alojzij 118, str. 793; 
Rudi Matija 118, str. 793; 
Sakowitsch Ivan 115, str. 770; 
Scheschek Ivan 116, str. 777; 
Schink Fran 118, str. 793; 

'Schwarz Ivan 116, str. 778; 
Serec Anton 116, str. 778; 
Siebenreich Jožef 104, str. 713; 
Sirsche Valentin 115, str. 769; 
Srabotnik Gizela 118, str. 793; 
Sukitz Ferdinand 118, str. 793; 
Šilih Marijana 115, str. 769; 
Tadin Agneza 116, str. 777; 
Tergovski Adolf 104, str. 713; 
Tergovski Karei 104, str. 713; 
Tomšič Terezija 118, str. 793; 
Topolšek Antoniia 116, str. 778; 
Urbanec Janez 113, str. 761; 
Vuček Ludovik 104, str. 713; 
Wuntara Alojzih 116, str. 777; 
Zamparutti Henrik 113, str. 761; 
Zimnjak Jožefa 113, str. 761; 
Zvoršak Bernard 118, str.J93. 

Izvedenci za razlastitve v želez
niške svrhe v ljubljanski in ma
riborski oblasti (imenovanje) ; 
glej: Razlastitve v železniške 
svrhe itd. 

Izvor blaga; potrdila ob uvozu: 
vobče (dopolnitev razpisa C. br. 

24.020/24); glej: Potrdila o 
izvoru blaga; 

industriiske zbornice v Liège-u; 
glej: Blago iz Belgije. 

Izvoz: 
blaga (cenovniki, po katerih se 

mora vršiti zavarovanje va
lute ob njem); glej: Cenov
niki itd.; 

konoplje iz tar. št. 17. izvozne 
tarife (ta izvoz se sme vršiti 
tudi pri carinarnici v Devde-
liji); glej: Konopiia; 

neobdelanega ali litega srebra 
(minister za finance sme da
jati dovolila zanj) 309, 87, 
str. 605. 

Izvozno blago, ki je z odločbami 
ministrskega sveta oproščeno 
carine (pobiranje poslovnine); 
glej: Poslovnina na izvozno 
blago itd. 

Javna skladišča, družba z o. z. v 
Ljubliani; pravilnik za javno in 
prosto skladišče te firme. 304, 
86, str. 602. 

Javne davščine} pojasnilo, kdaj 
je nüh plačevanje veljavno. 116, 
str. 783. 

Javna dela v siromašnih kraji
nah, oškodovanih po elementar
nih nezgodah; zakon o njih 
miinem izvajanju. 380, 116, str. 
77°-

Javno lekarne (pravilnik o prak
tičnih vajah študentov farma
cevtskega oddelka na filozofski 
fakulteti v Zagrebu); glej: 
Praktične vaje v javnih lekar
nah itd. 

Jetniščnice, sodne, v območju 
ljubljanskega višjega deželnega 

sodišča (povračilo za stroške 
preiskovalnega zapora in iz
vršitve kazni za enega kaz
njenca in en dan zapora v letu 
1929.); glej: Preiskovalni za
por itd. 

«Jugoslovanska knjigarna» in «Ju-
goslovanska tiskarna» v Ljub
ljani; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 23. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Jugoslovanske tekstilne tvornice 
Mautner, d. d. v Ljubljani; iz-
prememba pravil je odobrena. 
95, str. 651. 

«Jugoslovensko-čehoslovačka liga 
v kraljevini Srba, Hrvata i Slo
venaca»; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

Jugoslovensko-češka tvornica bom
bažnih tiskanin, d. d. v Kranju; 
izprememba pravil je odobrena. 
Družba se imenuje odslej: Ju
goslovensko-češka tekstilna in
dustrija. 78, str. 562. 

K. 
Kabli in ostali vodi za električni 

tok; uvozno ocarinjanje. 395, 
118, str. 798. 

Kamenite kocke: 
računanje voznine, če se na-

tovarjnjo na odprti progi, 294, 
82, str. 584; 

železniška ugodnost za njih pre
voz 259, 71, str. 520. 

Kanada (blago iz Kanade se mora 
ocarinjati po največji ugodno
sti); glej: Blago iz Kanade. 

Kanarski otoki (blago s teh oto
kov se mora ocarinjati po naj
večji ugodnosti); glej: Blago s 
Kanarskih otokov. 

Kapetani in vodje ladij v rečnem 
trgovinskem brodarstvu; pra
vilnik o izpitu zanje. 256; 71, 
str. 514. 

Kapitaliziranje čistega donosa ^ce
nitev v območju višjega dežel
nega sodišča v Ljubljani v letu 
1929.; glej: Cenitve itd. 

«Karlovačko ribarsko društvo» v 
Karlovcu; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta-

. rife. 
Kastav; izločitev tega sreza in te 
• občine iz ljubljanske oblasti. 

66, str. 471. 
Kataster zgradb; pravilnik o se

stavljanju in vzdrževanju. 368, 
110, str. 746. 

Katastrske (davčne) občine (pra
vilnik o zamejničevanju); glej: 
Zamejničevanje itd. 

Katastrske uprave (ustanovitev v 
območju ljubljanske finančne 
direkcije); glej: Finančna di
rekcija v Ljubljani. 

Kategorije, delavske, v tobačnih 
tvornicah (pravilnik); glej: To
bačne tvornice. 

Kazen za enega kaznienca in en 
dan zapora v letu 1929. (povra
čilo stroškov njene izvršitve za 
sodne jetniščnice v območju 
ljubljanskega višjega deželnega 
sodišča); glej: Preiskovalni za
por itd. 

«Klagenfurier Zeitung» (Celovec) ; 
ta list je v naši državi dovoljen. 
91, str.' 631. 

Klavnice (uvozno ocarinjanje njih 
instalacij); glej: Instalacije za 
klavnice. 

Klinikè'medicinsKih fakultet; pra
vilnik, kako se vzdržujejo, ko
likor imajo poleg proračunskih 
dotacii lastne dohodke. 376,111, 
str. 753. 

Kmetijska hranilnica in posojil
nica v Starem trgu pri Ložu; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Kmetijski strojni zadrugi v Hor-
juljii in Ljubnem pri Podnartu; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Kmetijska društva v Podkorenu, 
Šenčurju, Voklem in za Št. Janž 
in okolico; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Kmetska hranilnica in posojilnica 
v Vidmu-Dobrepolje; glej: Opro
stitev od taks po naredbi mini
stra za finance z dne 25. decem
bra 1923., št. 43.322. 

Kmetska zavarovalna zadruga v 
L'ubliani; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Književno-glasbeni natečaj umet
niškega oddelka ministrstva za 
prosveto. 102, str. 703. 

Kocke, kamenite, za tlakovanje 
(računanje voznine, če se na-
tovarjajo na odprti progi, in že
lezniška ugodnost za njih pre
voz); glej: Kamenite kocke. 

Kolektivno obligatorno zavaro
vanje vseh članov agrarnih za-
jednic zoper škode po ognju in 
toči; glej: Agrarne zajednice. 

Količina blaga na potniških ladjah 
(pravilnik za ugotavljanje) ; 
glej: Potniške ladje. 

Kolonije, angleške, itd. (seznamek 
onih kolonij, katerih blago ima 
ob uvozu pri nas pravico, uko-
riščati največje ugodnosti) ; glej: 
Blago iz angleških kolonij itd. 

Komisije: 
državna izpraševalna, za osnov

ne in njim sorodne šole v 
Ljubljani (imenovanje čla
nov); glej: Državna izpraše
valna komisija itd.; 

za pregledovanje motornih vo
zil in za izpite vozačev mo
tornih vozil (šoferjev) (pra
vilnik o nagradah njih čla
nom) 336, 100, str. 685; komi
siji pri velikem županu ljub
ljanske oblasti (imenovanje 
članov in namestnikov) 116, 
str. 780; komisiji pri velikem 
županu mariborske oblasti 
(imenovanje članov in na
mestnikov) 120, str. 819; 

za ugotovitev dohodka od zem
ljišč (uredba o področju in 
načinu poslovanja); glej: Do
hodek od zemljišč; 

za ureditev uprave: uredba o 
ustanovitvi in ustroju 267, 
74, str. 530; imenovanje čla
nov 91, str. 625. 

Kompletne instalacije za vlačenje, 
prevažanje in dviganje morskih 
in rečnih ladij in plovnih ob
jektov na suho (ocarinjanje); 
glej: Morske in rečne ladje in 
plovni objekti. 

Komunalne zadolžnice, 4M%ne, 
Kranjske deželne banke 
(XXVIII. žrebanje); glej: Žre
banje. 

Končni zapisnik k trgovinski po
godbi z Avstrijo (popravek); 
glej: Trgovinska pogodba z Av
strijo. 

Konj (ta krajevna občina in kra
jevni občini Hotič in Litija so 
združene v novo enotno občino 
Litijo); glej: Krajevne občine 
Hotič, Konj in Litija itd. 

Konoplja iz tar. št. 17. izvozne ta
rife se sme izvažati tudi pri 
carinarnici v Devdeliji. 408, 
122, str. 866. 

Kontrole mer in dragocenih kovin: 
zakon 251, 70, str. 505; popra

vek 272, 76, str. 545; 
uredba o njih ureditvi, področju 

in območju 416, 123, str. 870. 
Kontrole sodov: 

zakon 251,70, str. 505; popravek 

272, 76, str. 545; 
uredba o njih ureditvi, področju 

in območju 417, 123, str. 873. 
Kontroliranje: 

čistine izdelkov iz zlata, srebra 
in platine (zakon); glej: Iz
delki iz zlata, srebra in pla
tine; 

porabe soli: za potrebe indu
strije, rudarstva, obrtov in 
obratovanja vobče (izpre
memba v pravilniku); za po
trebe ribarskih združb in ri
barskih industrijskih podjetij 
ob Jadranskem morju in je
zerih v kraljevini (pravilnik) ; 
glej: Sol. 

Konvenciji: 
pariške unije in madridski ar

rangement (notifikacija o pri
stopu naše vlade k njima) 
358. 105, str. 724; 

za zaščito industrijske svojine, 
podpisana v Haagu dne 6. no
vembra 1925. (zakon); glej: 
Industrijska svojina. 

Kovinarska nabavna zadruga v 
Lescah; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., št. 
43.322. 

Kovine, dragocene: 
zakon o osrednji upravi za mere 

in dragocene kovine in po
pravek in začetek poslovanja 
te uprave; glej: Osrednja 
uprava za mere in dragocene 
kovine; 

zakon o kontrolah mer in dra
gocenih kovin; glej: Kontrole 
mer in dragocenih kovin. 

Krajevne občine Hotič, Konj in 
Litija so združene v novo enot
no občino Litijo. 120, str. 817. 

Krajine, siromašne, oškodovane 
po elementarnih nezgodah (za
kon o nujnem izvajanju javnih 
del in pomoči) ; glej : Javna dela 
v siromašnih krajinah itd. 

Kranjska deželna banka (XXVIII. 
žrebanje njenih 4M%nih za
stavnih listov in 4>ž%nih ko
munalnih zadolžnic); glej: Žre
banje. 

Kreditna zadruga za trgovino in 
industrijo v Murski Soboti sme 
poslovati z valutami; glej: Va
lute. 

Kresilniki, umetni (pravilnik); 
glej: Umetni vžigalniki in kre
silniki. 

Križevska industrija, d. d. v Ljub
ljani; izprememba pravil je 
odobrena. 91, str. 631. 

Krošnjarjenje; kraji, kjer je kroš-
njarjenje prepovedano ali ome
jeno, kakor tudi krajine, kate
rih prebivalci uživajo glede 
krošnjarjenja posebne ugodno
sti. 266, 74, str. 529. 

«Kulturno i humano nacionalno 
društvo ,Severna zvezda'» v Su-
botici; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post 1. taksne tarife. 

Kupona: 
štirinajsti, državnega investicij

skega posojila iz leta 1921. 
(izplačevanje); glej: Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921.; 

trinajsti, posojila za likvidacijo 
agrarnih odnošajev v Bosni 
in Hercegovini (izplačevanje); 
glej: Posojilo za likvidacijo 
agrarnih odnošajev v Bosni 
in Hercegovini iz leta 1921. 

Kurjači v rečnem brodarstvu; 
pravilnik o izpitih. 330, 97, str. 
661. 

Kurzi listin, izdanih na zlato ali 
inozemsko valuto: 
za julij 63, str. 450; 
za avgust 72, str. 523; 
za september 85, str. 598; 
za oktober 93, str. 642'; 
za november 102, str. 7ЛЗ; 
za december 113, str. 762; po

pravek 115, str. 771; 
za januar 1929. 123, str. 877. 

Kužne bolezni, živalske: 
pravilnik o cepljenju živali za

radi njih odvračanja, zdrav
ljenja in spoznavanja; glej: 
Cepljenje živali itd.; 

zakon o njih odvračanju in za
tiranju; glej: Živalske kužne 
bolezni. 

Kvarte, izdelane na pločevini in 
drugih kovinah; njih uvoz je 
prepovedan. 308, 87, str. 605. 

Ladje: 
morske in rečne (ocarinjanje 

kompletnih instalacij za njih 
vlačenje, prevažanje in dvi
ganje na suho); glej: Morske 
in rečne ladje in plovni ob
jekti; 

potniške (pravilnik za ugotav
ljanje maksimalnega števila 
potnikov in količine blaga na 
njih); glej: Potniške ladje. 

Legitimacije za trgovinske pot
nike: 
naredba o njih izdajanju 289, 81, 

str. 578; 
seznamek legitimacij, ki jih je 

izdala zbornica za trgovino, 
obrt in industrijo v Ljubljani 
od dne 19. avgusta do dne 
19. novembra 1928. 117, str. 
785. 

Legitimiranje trgovcev, industrij-
cev, obrtnikov in nuh potnikov, 
kadar zbirajo naročila, in izda
janje legitimacij za trgovinske 
potnike. 289, 81, str. 578. 

Lekarne, javne: 
pravilnik o praktičnih vajah 

študentov farmacevtskega od
delka na filozofski fakulteti 
v Zagrebu; glej: Praktične 
vaje v javnih lekarnah itd.; 

lekarni: v Gornji Radgoni (otvo
ritev) 92, str. 637; v Trbov
ljah (izprememba v lastni
štvu) 75, str. 539. 

Lesno oglje; železniške ugodnosti 
za njega prevoz. 321, 91, str. 
636. 

Letna vrednost naturalnih pre
jemkov nameščencev v ljubljan
ski in mariborski oblasti v di
narjih; glej: Nameščenci v ljub
ljanski in mariborski oblasti. 

Letovišče Bled; dodatek k na
redbi, s katero se deloma iz-
preminja zdraviližki red. 254, 
70, str. 511. 

Ležanje blaga, prosto (v tri dni 
tega ležanja se ne štejejo dnevi, 
ob katerih carinarnice niso ura-
dovale); glej: Prosto ležanje 
blaga. 

Likvidacija agrarnih odnošajev v 
Bosni in Hercegovini (izplače
vanje trinajstega kupona poso
jila iz leta 1921.); glej: Posojilo 
za likvidacijo agrarnih odnoša
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921. 

Listi : 
tovorni (nova emisija): glej: 

Tovorni listi; 
zastavni, 4%%ni Kranjske de

želne banke (XXVIII. žreba
nje); glej: Žrebanje. 

Listine, izdane na zlato ali ino
zemsko valuto (kurzi); glej: 
Kurzi listin itd. 

Litija (ta krajevna občina in kra
jevni občini Hotič in Konj_so 
združene v novo enotno občino 
Litijo); glej: Krajevne občine 
Hotič, Konj in Litija itd. 

Lito srebro (minister za finance 
sme dajati dovolila za njegov 
izvoz); glej: Izvoz neobdela
nega ali litega srebra. 

Ljubljanska mestna občina: 
mnogokratniki davščin od pri

rastka na vrednosti nepre
mičnin: za junij 69, str. 504; 
za julij in avgust 92, str. 640; 
za september 101, str. 700; za 
oktober 112, str. 760; za no
vember 122, str. 868; 

I. žrebanje 6% nega obligacij-, 
skega posojila; glej: Žreba-
nje. 

Ljubljanska univerza (rektor in 
dekani za študijsko leto 1928./ 
/1929.); glej: Univerza v Ljub
ljani. 

Ljudska tiskarna, d. d. v Ljub
ljani; izprememba pravil je 
odobrena. 87, str. 606. 

Logaško sresko poglavarstvo je 
premeščeno v Dolenji Logatec. 
110, str. 748. 

Lokalna tarifa, železniška, za pre
voz blaga itd.; glej: Železniška 
lokalna tarifa za prevoz blaga 
itd. 

Lovske puške iz člena 3., točke 1.), 
zakona o posesti in nošenju 
orožja (razglas velikih županov 
ljubljanske in mariborske obla
sti, da ni v teh oblastih nobene 
občine, v kateri bi bilo dovo
ljeno, nositi te puške); glej: 
Orožje. 

Luška tarifa z dne 1. oktobra 
1926.; izpremembe in dopol
nitve 259, 71, str. 519; 265, 78, 
str. 528; 299, 85, str. 600; 321, 
91, str. 635. 

M. 
Madridski arrangement (notifika

cija o pristopu naše vlade k 
njemu); glej: .Konvencija o pa
riški uniji itd. 

Magnezit; dopolnitev tarifnega ob
vestila G. D. br. 71.392/27 glede 
njega prevoza. 265, 78, str. 528. 

Mahurjevo seme, selekcionirano, 
je oproščeno uvozne carine; 
glej: Selekcionirano mahurjevo 
seme. 

«Makedonija» (Solun); ta list je 
v naši državi dovoljen. 91, str. 
631. 

Maksimalno število potnikov na 
potniških ladjah (pravilnik za 
njega ugotavljanje); glej: Pot
niške ladje. 

Mala prodaja soli (pravilnik); 
glej: Sol. 

Malodimni smodnik; prodajanja 
263, 73, str. 525. 

Marenberg (davčni urad je uki
njen in njegovi posli so do
deljeni davčnemu uradu v Slo-
venjgradcu); glej: Davčni uradi 
v Marenbergu, Tržiču in Veli
kih Laščah. 

Mariborska mestna občina; na
redba, s katero se ji vračajo 
oni posli politične uprave I. stop
nje, ki so ji bili odvzeti z na
redbo celokupne deželne vlade 
za Slovenijo z dne 1. aprila 
1920. 329, 96, str. 655. 

«Mariborska tiskarna, d. d. v_Ma-
riboru»; izprememba pravil je 
odobrena. 89, str. 618. 

Mast in mastna olja, ki se uva-
žaio v lesenih sodih (tara); 
glej: Tara. 

Matere (pravilnik centralnega za
voda za njih zdravstveno za
ščito v Beogradu); glej: Cen
tralni zavod za zdravstveno za
ščito itd. 

Material, reparacüeki (oprostitve 
od plačevania uvozne carine do
voljujejo odslej carinarnice);.' 
glej: Reparacijski materiaL 



XVI 
Medicinske fakultete: 

pravilnik, kako se vzdržujejo 
njih klinike, kolikor imajo 
poleg proračunskih dotacij 
lastne dohodke; glej: Kli
nike medicinskih fakultet; 

pravilnik o nostrifikaciji ino
zemskih diplom; glej: Nostri
fikacija itd. 

Mednarodno reguliranje tvorni-
ških in trgovinskih žigov (za
kon o arrangementu, podpisa-

žav na povratek); glej: Vzorci 
in modeli iz pogodbenih držav. 

Monopol petroleja (pravilnik za 
izvrševanje zakona o njem); 
glej: Petrolej. 

Mornarnična strojna šola; uredba. 
224, 63, str. 445. 

Morske in rečne ladje in plovni 
objekti; ocarinjanje kompletnih 
instalacij za njih vlačenje, pre
važanje in dviganje na suho. 
351, 102, str. 702. 

nem v Haagu dne 6. novembra i Motoristi v rečnem brodarstvu; 
1925.); glej: Tvorniški in trgo
vinski žigi. 

Mehanična vrvarna, terilnica lanu 
in konoplje ter predilnica Ant 
Šinkovec, d. d. na Grosupljem 
pri Ljubljani; izprememba pra
vil je odobrena in ta delniška 
družba se glasi odslej: Tovarna 
motvoza in vrvarna, d. d., Gro
suplje pri Ljubljani. 71, str. 517. 

Meja, občinsk;i., med krajevnima 
(političnima) občinama Št. Ju
rijem pod Kumom in Radečami 
(izprememba); glej: št. Jurij 
pod Kumom ali: Radeče. 

Meje točuosii pri sodih; glej: Sodi. 
Melasa; minimalna stopnja uvoz

ne carine je znižana. 307, 87, 
str. 605. 

Mere: 
zakon o osrednji upravi za mere 

in dragocene kovine, popra
vek, začetek poslovanja te 
uprave; glej: Osrednja uprava 
za mere in dragocene kovine; 

zakon o kontrolah mer in dra
gocenih kovin in uredba o 
njih ureditvi, področju in ob
močju: glej: Kontrole mer in 

- dragocenih kovin; 
zakon o merah, njih rabi v jav

nem prometu in nadzorstvu 
nad njimi 252, 70, str. 500. 

Merila in merilne priprave itd.: 
pravila o prvem in občasnem 

žigosanju 350. 102. str. 702; 
tarifa o pobiranju žigovine in 

doplačil za njih pregled in 
žigosanje 332, 98, str. 673. 

Meso, presno in predelano; uvoz 
v Švico. 79. str. 560. 

Meščanske šole: 
oi-enjanje učiteljstva; glej: Uči-

teljslvo itd.; 
razvrstitev učiteljic ženskih roč

nih del; glej: Učiteljice na 
ženskih strokovnih šolah itd. 

Mihajlo ^'amonković iz Raba v 
Baski na otoku Krku sme po
slovati z valutami; glej: Valute. 

Minimalna stopnja uvozne carine 
na melaso je znižana; glej: Me
lasa. 

Minimalni stavki carinske tarife 
na blago iz Velike Britanije, 
njenih kolonij itd.; glej: Blago 
iz Velike Britanije itd. 

Ministrstva: 
novo ministrstvo pod predsed

stvom drja. Antona Korošca 
72. str. 521; postavitev drja. 
Ilije Šumenkovića za mini
stra brez portfelja 73, str. 525; 
vnovična postavitev Dušana 
P. Letice za državnega pod
tajnika pri ministrstvu za 
finance 73, str. 525; 

za narodno zdravje (pravila o 
opravljanju državnega stro
kovnega izpita administrativ
nih uradnikov v njega resortu 
za prestop iz pripravljalne 
skupine v pomožno skupino) ; 
glej: Administrativni uradniki 
v resortu ministrstva za na
rodno zdravje; 

sa prosveto (knjižpvno-glasbeni 
natečaj umetniškega oddelka 
pri tem ministrstvu); glej: 
Knuževno-glasbeni natečaj; 

sa šume in rudnike (pravilnik 
o poslovanju njegovega od
delka za računovodstvo in fi
nance) 243, 69, str. 498. 

Mlekarske zadruge: v Cerkljah ob 
Krki, v Velikih Laščah in za 
Žabnico in okolico pri škof ji 
Loki; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., št. 
43.322. 

Mleko (pravila o prvem in občas
nem žicosanju in tarifa o pobi-
ran'u žigovine in doplačil za 
pregled in žigosanje steklenic 
in posod za njega točenje); glej: 
Mere in merilne priprave itd. 

Mnogokratniki davščine od pri
rastka na vrednosti nepremič
nin v mestni občini ljubljanski; 
glej: Ljubljanska mestna ob
čina. 

Modeli (popravek k navodilom, 
kako naj se izvršuiejo uvozne 
ekfnedicHe vzorcev in modelov, 
ki se uvažajo iz pogodbenih dr-

pravilnik o izpitih. 281, 78, str. 
561. 

Motorna vozila (pravilnik o na
gradah članom komisij za njih 
pregledovanje in komisij za iz
pite пјШ vozačev [šoferjev], 
imenovanje članov teh komisij 
pri velikih županih ljubljanske 
in mariborske oblasti in dopu
ščanje motornih vozil in voza-

Notifikacija o pristopu naše vlade 
h konvenciji pariške unije in k 
madridskemu arrangementu; 
glej: Konvencija o pariški uniji 
i td 

Nova emisija tovornih listov; 
glej: Tovorni listi. 

Novi bankovci po 10 Din; popis. 
70, str. 512. 

Nujno izvajanje javnih del in po
moči v siromašnih krajinah, 
oškodovanih po elementarnih 
nezgodah (zakon); glej: Javna 
dela v siromašnih krajinah itd. 

O. 
Obče opazke k XV. delu uvozne 

carinske tarife (rok za uporab
ljanje ugodnosti je podaljšan); 
glej: Ugodnosti iz občih opazk 
k XV. delu uvozne carinske ta
rife. 

cev [šoferjevi v ljubljanski in j Občine, katastrske (davčne) (pra-
mariborski oblasti); glej: Ko- vilnik o njih zamejničevanju); 

glej: Zamejničevanje itd. 
Občinska meja med krajevnima 

(političnima) občinama Št. Juri
jem pod Kumom in Radečami 
(izprememba); glej: Št. Jurij 
pod Kumom ali: Radeče. 

Oblastne skupščine; ukaz, s kate
rim se sklicujejo na redno za
sedanje. 354, Ì03, str. 709. 

Nadzorno in disciplinsko gospo-i Oblastne železniške direkcije; 
stvo nad okrajnimi zastopi v i ustanovitev pravnih odsekov pri 

misije za pregledovanje motor
nih vozil itd. in: Dopuščanje 
motornih vozil in vozačev (šo
ferjev) itd. 

Motvozi iz bakrene žice in iz 
bakrove zlitine (tara); glej: 
Tai a. 

N. 

Sloveniji (uredba velikih župa
nov ljubljanske in mariborske 
oblasti o prenosu njega poslov 
na oblastno samoupravo v Ljub
ljani, odnosno v Mariboru) ; 
glej: Okrajni zastopi v Slove
niji. 

Nadzorstvo nad merami (zakon); 
glej: Mere. 

Nagrade članom komisij za pre
gledovanje motornih vozil in 
komisij za izpite vozačev mo
tornih vozil (šoferjev) (pravil
nik); glej: Komisije za pregle
dovanje motornih vozil in za 
izpite vozačev motornih vozil 
(šoferjev). 

Nameščenci: 
v ljubljanski in mariborski ob

lasti (letna vrednost njih na
turalnih prejemkov v dinar
jih) 391, 116,' str. 780: 

v Sloveniji in Dalmaciji: izpre
memba plačilnih razredov za 
njih pokojninsko zavarovanje 
288, 81, str. 577; § 87; zakona 
o tem zavarovanju velja še 
nadalje 371, 110, str. 748; 

«Narodna biblioteka» v Gračanici; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Narodna skupščina: 
pravilnik o organizaciji službe 

v njej in o njenih uslužben
cih 343, 101, str. 695; 

ukaz, s katerim se zaključuje 
redno zasedanje in otvarja 
prihodnje redno zasedanie 
347, 102, str. 701; 

ukaz, s katerim se odreja otvo
ritev rednega zasedanja 359. 
106, str. 725. 

Naturalni prejemki nameščencev 
v ljubljanski in mariborski ob
lasti (njih letna vrednost v di
narjih); glej: Nameščenci v 
ljubljanski in mariborski ob
lasti. 

Neobdelano srebro (minister za 
finance sme dajati dovolila za 
izvoz); glej: Izvoz neobdelanega 
ali litega srebra. 

Neoluščeni riž; železniška ugod
nost za prevoz. 237, 66, str. 469. 

Neposrednji davki; popravka k 
zakonu 3fi0. 106. str. 725; 381, 
115, str. 770. 

Nepremičnine v mestni občini 
ljubljanski (mnogokratniki za 
davščino od prirastka na njih 
vrednost) ; glej : Ljubljanska 
mestna občina. 

Nezaposleni delavci; pravilnik o 
železniških voznih ugodnostih 
zanje. 231, 65. str. 461. 

Nezgode, elementarne (zakon o 
nujnem izvajanju javnih del in 
pomoči v siromašnih krajinah, 
oškodovanih po teh nezgodah); 
glej: Javna dela v siromašnih 
krajinah itd. 

Nikola Cvetković in Braća Simon-
čević v Ohridu (te firmi smeta 
skupaj poslovati z valutami); 
glej: Valute. 

Nižji peštno-telegrafski tečaj (učni 
program); glej: Pošlno-telegraf-
ski višji in nižji tečaj. 

Nostrifikacija inozemskih diplom 
medicinske fakultete; pravilnik. 
316, 91, str. 629. 

Nošenje orožja (zakon in uredba 
za izvrševanje zakona); glej: 
Orožje. 

njih. 257, 71, str. 515. 
Obligacijsko posojilo, 6%no, mest

ne občine ljubljanske (I. žreba
nje); glej: Žrebanje. 

Obligatorno zavarovanje, kolek
tivno, vseh članov agrarnih za-
jednic zoper škode po ognju in 
toči in pravilnik za njega teh-

• nično izvajanje; glej: Agrarne 
zajednice. 

Oblika sodov (pravila); glej: Sodi. 
Obnovitev zemljiških knjig na Du

naju; glej: Zemljiške knjige na 
Dunaju. 

Obračunjevalni tečaji za državna 
izplačila v tuji valuti: 
za julij 66, str. 471; 
za avgust 74, str. 532; 
za september 87, str. 607; 
za oktober 94, str. 647; 
za november 106, str. 726; 
za december 115, str. 774. 

Obratovalnice, trgovinske in obrt
ne: glej: Trgovinske in obrtne 
obratovalnice. 

Obrtniki (njih legi umiranje, ka
dar zbirajo naročila); glej: Le
gitimiranje trgovcev itd. 

Obrtno in trgovinsko šolstvo; 
ustanovitev sklada pri velikem 
županu mariborske oblasti. 270, 
75, str. 537. 

Obrtne obratovalnice (njih od
piranje in zapiranje); glej: 
Trgovinske in obrtne obrato
valnice. 

Obrtno sodišče (odškodnina pri-
sednikom iz delavskega stanu); 
glej: Prisedniki obrtnega sodi
šča iz delavskega stanu. 

Ocarin janje, uvozno: avtomobil-
nih gum; glej: Avtomobilne 
gume; instalacij za klavnice; 
glej: Instalacije za klavnice; 
kablov in ostalih vodov za elek
trični tok; glej: Kabli itd.; 
kompletnih instalacij za vlače
nje, prevažanje in dviganje 
morskih in rečnih ladij in plov
nih objektov na suho; glej: 
Morske in rečne ladje in plovni 
objekti; pomešanih etrov; gk.j: 
Pomešani etri. 

Ocenjanie učiteljstva na osnovnih 
in meščanskih šolah; glej: Uči-
teljstvo itd. 

«Odbor za podizanje pravoslavnog 
hrama snomenika ,Slobode'» v 
Dakovici in «Odbor zi unapre
đenje seljačkih kućanstva» v 
osi ješki oblasti; glej: Oprosti
tev od takse iz tar. post. 1. taks
ne tarife. 

Oddelki: 
'•arinski pri finančnih direkci-

- jah (ustanovitev); glej: Fi
nančne direkcije; 

finančne kontrole na Bledu 
(ustanovitev) 92, str. 637; 

za * računovodstvo in finanne p-i 
ministrstvu za šume in rud
nike (pravilnik o pofl van u); 
glej: Ministrstvo ?a šume in 
rudnike. 

«Odelo» iz točke 17.) člena 9. v 
predlogu zakona o obči carin
ski tarifi; pod tem izkazom io 
treba umeti tudi obut-v. 409. 
122, str. 666. 

Odgonska postaja, pl^vn« v <'o-
reniem Logatcu (nr-Ts*it v v 
Dolenü Logatec); rVS: Glavna 
odgonska postaja v Gormjem 
Logatcu, 

Odpiranje trgovinskih in obrtnih 
obratovalnic; glej: Trgovinske 
in obrtne obratovalnice. 

Odločbe državnega sveta; glej: 
Državni svet. 

Odpis davka ob elementarni škodi ; 
uredba. 394, 118, str. 797. 

Odseki, pravni, pri oblastnih že
lezniških direkcijah (ustanovi
tev); glej: Oblastne železniške 
direkcije. 

Odsotstvovanje uradnikov in usluž
bencev poštno - telegrafske in 
telefonske stroke (pravilnik); 
glej: Uradniki in uslužbenci 
poštno-telegrafske in telefonske [ 
stroke. I 

Odškodnina prisednikom obrtnega ' 
sodišča iz delavskega stanu; 
glej: Prisedniki oprtnega sodi
šča iz delavskega stanu. 

Odvračanje živalskih kužnih bo
lezni (zakon); glej: Živalske 
kužne bolezni. 

Ogenj (kolektivno obligatorno za
varovanje vseh članov agrarnih 
zajednic zoper škode po njem 
in pravilnik za tehnično izva
janje tega zavarovanja); glej: 
Agrarne zajednice. 

Oglje, lesno (železniška ugodnost 

za prevoz); glej: Lesno oglje. 
Okrajna hranilnica in posojilnica 

v Škof ji Loki; glej: Oprostitev 
od taks po naredbi ministra za 
finance z dne 25. decembra 

' 1923., št. 43.322. 
Okrajni zastopi v Sloveniji; ured

ba velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti o prenosu 
poslov nadzornega in disciplin
skega gospostva nad njimi na 
oblastno samoupravo v Ljub
ljani, odnosno v Mariboru. 284, 
78, str. 562. 

Olajšava, carinska, za turiste, ki' 
prihajajo s sklopnimi čolni; 
glej: Turisti, ki prihajajo s 
sklopnimi čolni. 

«Olepševalno in tujskoprometno 
društvo» v Celju; glej: Oprosti
tev od takse iz tar. post. 1. taks
ne tarife. 

Olivazan; ta preparat je oproščen 
uvozne carine. 306, 87, str. 605. 

Olja: 
mastna, ki se uvažajo v lesenih 

sodih (izpremembe člena 10. 
pravil o tari); glej: Tara; 

sojevo (leseni pobarvani sodi, 
v katerih se uvaža to olje, se 
smatrajo za priznan zavoj); 
glej: Tara. 

Oprostitev od taks po naredbi mi
nistra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322: 
•"Dom», stavbena zadruga dr

žavnih nameščencev in upo
kojencev v Ljubljani 74, str. 
535; 

Hranilnici in posojilnici: v Le-
skovici 70, e'r. 512; v Šmarju 
pri Jelšah 116, str. 784; 

«Jugoslovanska kniigarna» v 
Ljubljani 74, str. 535; 

«Jugoslovanska tiskarna» v 
Ljubljani 76, str. 548; 

Kmetijska društva: v Podkore
nu, Šenčurju, Voklem, za 
St. Janž it okoico 70, str. 512; 

Kmetijska hranilnica in posojil
nica v Starem trgu pri Ložu 
100. str. 692; 

Knieti'ski st-ojni zadrugi: v 
Horiulju 68, str. 496, v Ljub
nem pri Podnartu 93, str. 644; 

Kmetska hranilnica in posojil
nica v Vidmu - Dobrepoljah 
101. str. 700; 

Kmetska zavarovalna zadruga 
v Ljubljani 115, str 776; 

Kovinarska nabavna zadruga v 
I.pscah 97, sir. 672; 

Mlekarske zadruge: v Cerkljah 
ob Krki 70, str. 512, Velikih 
Laščah 101, str. 700, za Žab
nico in okolico pri Škofji Loki 
102. str. 706; 

Okrajna hranilnica in posojil
nica v Š4of;i Loki 88, str. 615; 

Pašna zadruga pri Sv. Ambrožu 
nnd <~Wkljami pri Kranju 102, 
str. 706; 

Sodnrska znd-usa za Selško do
lino na Češnjici 70, str. 512; 

«Učit'l-'ski dem» v Ljubljani 68, 
str. 406; 

Usnr-ska in Č'-vljarska zadruga 
"Runo» v Tržiču 70, str. 512; 

Zpdnr^a za zavarovanje živine 
v I oškem petoku 107, str. 736; 

Živino'-e;s4a zadruga v Velikih 
PH :«iah. pošta Ortenek 115, 
str. 776: 

Oprostitev od takse iz tar. post. 1. 
t n kan e t ч r i fe: 
*Čit/-]"iš'o d-"štvo» v Krčevini 

pri Ptuju 78, sfr. 557; 

Fond «Novinarski dom» v Za
grebu 123, str. 869; 

«Jugoslovensko-čehoslovačka li
ga u kraljevini Srba, Hrvata 
i Slovenaca» v Zagrebu 68, 
sttt 445; 

«Karlovačko ribarsko društvo» 
v Karlovcu 88, str. 609; 

«Kulturno i humano nacionalno 
društvo ,Severna zvezda'» т 
Subotici 71, str. 513; 

«Narodna biblioteka» v Grača
nici 123, str. 869; 

«Odbor za podizanje pravoslav
nog hrama spomenika ,Slo-
bode'» v Đakovici 81, str. 
577; 

«Odbor za unapređenje seljačkih 
kućanstva» v osi ješki oblasti 
88, str. 609; 

«Olepševalno in tujskoprometno 
društvo» v Celju 89, str. 617; 

«Polj)orni fond šofera» v Tuzli 
106, str. 725; ' 

«Savez industrijalaca i trgovaca 
šumskih proizvoda» v Za
grebu 74, str. 529; 

«Udruženje penzionera i pen
zionerki državnih železnica» 
v Sarajevu 81, str. 577; 

«Udruženje samostalnih izobra
ženih slijepaca Hrvatske, Sla
vonije i Međimurja» v Za
grebu 123, str. 869; 

«Udruženje šumadijskih četnika 
,Karađorđe'» v Kragujevcu 71, 
str. 513; 

«Udruženje Topličana» v Beo
gradu. 96, str. 653; 

«Veliko-kikindski atletski klub 
,Srbija'» v Veliki Kikindi 91, 
str. 625; 

«Zanatlijsko udruženje» v Ze
munu 81. str. 577; 

Zveza gostilničarskih zadrug 
mariborske oblasti» v Mari
boru 63, str. 445. 

Oprostitev od plačevanja uvozne 
carine na reparacijski material 
(te oprostitve dovoljujejo odslej 
carinarnice); glej: Reparacijski 
material. 

Organizacija : 
finančne stroke in službe fi

nančnega upravnega oblastva 
(uredba); glej: Finančna stro
ka in služba finančnega uprav
nega oblastva; 

posredovanja dela (naredba o 
izvajanju uredbe); glej: Po
sredovanje dela; 

službe v narodni skupščini (pra
vilnik); glej: Narodna skup
ščina. 

Orožje: 
zakon o posesti in nošenju 260, 

72, str. 521; 
uredba za izvrševanje tega za

kona 275, 77, str. 549; popra
vek 295, 83, str. 585; 

razglas velikih županov ljub
ljanske in mariborske oblasti 
o nošenju lovskih pušk iz 
Člena 3., točke 1.), zakona o 
posesti in nošenju orožja 83, 
str. 585. 

Osebje direkcije rečne plovitve; 
pravilnik o ustroju pokojnin
skega fonda. 315, 91, str. 625. 

Osnovne šole: 
imenovanje članov v državno 

izpraševalno komisijo za te 
in njim sorodne šole v Ljub
ljani); glej: Izpraševalna ko
misija itd.; 

ocenjanje učiteljstva; glej: Uči- • 
teljstvo itd.; 

razvrstitev učiteljic ženskih 
ročnih del; glej: Učiteljice 
na ženskih strokovnih šolah 
itd. 

Osrednja uprava za mere in dra
gocene kovine: 
zakon 251, 70, str. 505; popra

vek 272, 76, str. 545; 
začetek poslovanja 262, 73, etr. 

525; 
ureditev 415, 123, str. 869. 

Oznamenovanje: 
sodov; glej: Sodi; 
uradno vagonov in tovorkov po 

carinskem postopanju \ (zanje 
ni treba plačevati žigovine); 
glej: Uradno oznamenovanje 
vagonov itd. 

P. 
§ 8. v pravilniku o zaposlo

vanju inozemskih delavcev 
(drugi odstavek je začasno 
razveljavljen); glej: Inozem
ski delavci; 

§§ 3. in 87. zakona o pokojnin
skem zavarovaniu nameščen
cev (nadaljnja veljavnost § 8„ 
dopolnitev § 87.1; glej: Po
kojninsko zavarovanje name
ščencev. / 
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xvii 
Pariška unija (notifikacija o pri

stopu naše vlade h konvenciji 
o njej); glej: Konvencija pari-
Ske unije itd. 

Pašna zadruga pri Sv. Ambrožu 
nad Cerkliami pri Kranju; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Pesa, sladkorna (računanje voz-
nine, «Se se natovarja na odprti 
progi); glej: Sladkorna pesa. 

XV. drl uvozne carinske tarife 
(rok za uporabljanje ugodnosti 
iz občih opazk k temu delu je 
podal'šan); glej: Ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvozne 
carinske tarife. 

Petrolej; pravilnik za izvrševanje 
zakona o monopolu petroleja. 
313, 88, str. 610. 

Pijače, alkoholne (praviTa o prvem 
in občasnem žigosanju in tarifa 
o pobiranni žigovine in dopla
čil za pregled in žigosanje ste
klenic in posod za njih toče
nje); glej: Mere in merilne pri
prave itd. 

Plačevanie javnih davščin (poias-
nilo, kdaj ie veljavno); glej: 
Javne davščine. 

Plačilna sredstva, inozemska (pro-
daianje); elej: Inozemska pla
čilna sredstva. 

Plačilni razredi za pokojninsko 
zavarovanie nameščencev v Slo
veniji in Dalmaciü (izpremem-
ba); glej: Nameščenci v Slove-
niii in Dalmaciji. 

Plačilni sistem v tobačnih tvor-
nicah (pravilnik); glej: Tobač
ne tvornice. 

Platina (zakon o kontroliranju 
čistine izdelkov iz nje, tarifa o 
pobiraniu zigoyine za preizku
šanje čistine, izprememba v tej 
tarifi, proizvajanie in prodaia-
nie izdplkov v čistini 250/1000); 
glei: Izdelki iz zlata, srebra in 
platine. 

Plovitev, rečna (pravilnik o ustro
ju pokoininskeça fonda za 
osebie njene direkcije); glej: 
Osebje direkcije rečne plovitve. 

Plovni objekti (ocarinjanie kom
pletnih instalacij za nüh vlače-
nje, prevažanje in dviganje na 
suho); gloi: Morske in rečne 
ladje in plovni obiekfi. 

Plugi in plužna; oprostitev od 
uvozne carine. 421, 123, str. 875. 

Pobiranje: doklade za zbornico 
za trgovino, obrt in industrijo 
v Ljubljani za leto 1929.; glej: 
Zbornica za trgovino, obrt in 
industrijo; poslovnine na iz
vozno blago, ki je z odločbami 
ministrskega sveta oproščeno 
carine; glej: Poslovnina na iz
vozno blago itd.; takse na 
vstopnice (uredba); elej: Vstop
nice; tlakovine (ukinitev tret
jega odstavka točke V. v raz
pisu z dne 12. maia 1928., C. 
br. 18.121); glej: Tlakovina; 
žigovine in doplačil zn preeled 
in žieosanie mer in merilnih 
priprav, steklenic in posod zn 
točenje alkoholnih piiač in 
mleka, istotako sodov (tarifa); 
glej: Mere in merilne priprave 
itd.; žigovine za preizkušanje 
Čistine in žigosanje izdelkov iz 
zlata, srebra in platine (izpre
memba v tarifi); glei: Izdelki 
iz zlata, srebra in platine. 

Podvezica (iznrememba naziva za 
to postajališče v naziv: Pod-
vežica-Trsat); glei: Železniške 
postaje in železniška postaja
lišča. 

Pogodbe: 
z Avstrijo, trgovinska (popra

vek h končnemu zapisniku); 
glej: Trgovinska pogodba z 
Avstrijo; 

z Družbo za zračni promet (pra
vilnik za izvrševanje odredb 
iz členov 7. in 10. te pogodbe) 
235, 65, str. 463; 

z Mednarodno delniško družbo 
za ^zrakoplovstvo, ki ii ie se
dež v Parizu' (pravilnik za 
izvrševanje odredb iz nienega 
8. člena); glej: Zrakoplov
stvo; 

z Združenimi ameriškimi drža
vami, s katero se ureja vo'ni 
dolg naše kral :evine (zakon) 
»23, 95, str. 649. 

Pogoini uvoz bbea v predelavo 
(rok za povračilo zavarovanj, 
položenih za tako blago); glej: 
Blago, uvoženo pogojno v pre
delavo. 

Pokojninski fond za osebie direk
cije rečne plovitve (pravilnik 
o ustroju); glej: Osebje direk
cije rečne plovitve. 

Pokojninski zavod za nameščence 
v Ljubljani: 
izprememba v pravilniku o dra-

ginjskih dokladah 302, 86, 
str. 602; 

volitev delegatov za občni zbor 
(izid) 102, str. 707. 

Pokojninsko zavarovanje: 
nameščencev v ljubljanski in 

mariborski oblasti v dinarjih 
(letna vrednost njih natural
nih prejemkov); glej: Name
ščenci v ljubljanski in mari
borski oblasti; 

nameščencev v Sloveniji in Dal
maciji (izprememba plačilnih 
razredov in § 87. velja še na
dalje); glej: Nameščenci v 
Sloveniji in Dalmaciji. 

Pomešani etri; uvozno ocarinja-
nje. 361, 106, str. 725. 

Pomoč v siromašnih krajinah, 
oškodovanih po elementarnih 
nezgodah (zakon o nujnem iz
vajanju javnih del); glej: Javna 
dela v siromašnih kraiinah itd. 

Popis zemljišč v krajinah, kjer še 
niso. izdelani katastrski po
datki. 242, 68, str. 477. 

Poplavne znamke so vzete iz 
prometa. 87, str. 606. 

Popravki: h končnrmu zapisniku 
k trgovinski pogodbi z Avstrijo; 
glej: Trgovinska pogodba z Av
strijo; h kurzorn listin, izdanih 
na zlato ali inozemsko valuto za 
december; glej: Kurzi listin 
itd.; k carinsko - železniškemu 
postopaniu s tranzitnimi pošilj
kami; glej: Tranzitne pošiljke; 
k izpremembam v členu 10. 
pravil o tari; glej: Tara; k na
vodilom, kako naj se izvršujejo 
uvozne ekspedicije vzorcev in 
modelov, ki se uvažajo iz po
godbenih držav na povratek; 
glei: Vzorci in modeli iz po
godbenih držav; k odločbi o 
prodajanju inozemskih plačil
nih sredstev; glej: Inozemska 
plačilna sredstva; k pravilniku 
o delovanju, redu in pouku na 
državnih tehniških srednjih šo
lah; glej: Državne tehniške 
srednie šole; k privatno-profe-
sionalnim borzam dela; glej: 
Privatno - profesionalne borze 
dela; k uredbi o odpiranju in 
zapiranju trgovinskih in obrt
nih obratovalnic; glej: Trgovin
ske in obrtne obratovalnice; 
k uredbi o organizaciji finančne 
stroke in službe finančnega 
upravnega oblastva; glej: Fi
nančna stroka in služba finanč
nega upravneera oblp.stva; k 
ure-dbi za izvrševanje zakona o 
posesti in nošenju orožia; glej: 
Orožje; k zakonu o državlian-
stvu kraljevine Srbov. Hrvatov 
in Slovencev; glei: Državljan
stvo kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; k zakonu o kon
troliranju čistine izdelkov iz 
zlata, srebra in platine; glei: 
Izdelki iz zlata, srebra in pla
tine; k zakonu o neposrednjih 
davkih; elei: Neposrednji dav
ki; k zakonu o osrednji upravi 
za mere in dragocene kovin», 
o kontrolah mer in dragocenih 
kovin in o kontrolah sodov; 
glej: Osrednja uprava za mere 
in dragocene kovine itd.: k za
konu o tisku; rrlei: Zakon o 
tisku: k železniškim tarifam; 
glej dotično železniško tanfo. 

Posebne doklade civilnim držav
nim uslužbencem na plačo, v 
denariu ali v naravi (dopolni
tev pravilnika celede eenpralne 
direkcije katastra in njej pod
rejenih nàprav); elei: Gene
ralna direkciia katastra in njej 
podreiene naprave. 

Posest orožja (zakon in uredba 
za izvrševanje zakona): glej: 
Orožje. 

Posest strupov in strupenih stvari; 
glej: Strupi in strupene stvari. 

Poslovnina na izvozno blago, ki 
. je z odločbami ministrskega 

sveta oproščeno carine; pobira
nje. 389, 116, str. 779. 

Posode za točenje alkoholnih pi
jač in mleka (pravila o njih 
prvem in občasnem pregledo
vanju in žigosanju in tarifa o 
pobiranju žigovine in doplačil 
za njih pregled in žigosanje); 
glej: Mere in merilne priprave 
itd. 

Posojila: 
državno investicijsko, iz leta 

1921. (izplačevanje štirinaj
stega kupona); glei: Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921.; 

6%no obligacijsko mestne ob
čine ljubljanske (I. žrebanje); 
glej: Žrebanje; 

za likvidacijo agrarnih odnoša-
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921.; izplačevanje tri
najstega kupona 101, str. 698. 

Posredovanje dela; izvajanje 
uredbe o njega organizaciji. 
298, 84, str. 589. 

Postaja, glavna odgonska, v Go
renjem Logatcu (premestitev v 
Dolenji Logatec); glej: Glavna 
odgonska postaja v Gorenjem 
Logatcu. 

Postaje, železniške (izpremembe, 
dopolnitve in popravki v njih 
imeniku); glej: Železniške po
staje. 

Pošiljke, tranzitne (carinsko-želez-
niško postopanje); glej: Tran
zitne pošiljke. 

Poštne deklaracije; pošiljanje njih 
triplikatov. 383. 115, str. 771. 

Poštne znamke, vzete iz prometa. 
94, str. 646. 

Poštno - telegrafski in telefonski 
pripravniki; pravilnik o njih 
sprejemanju in strokovnem iz-
obražanju za uradnike poštno-' 
telegrafsko-telefonske stroke. 
317, 91, str. 630. 

Poštno - telegrafski in telefonski 
uradniki in uslužbenci (pravil
nik o njih odsotstvovanju in 
bolovanju); glej: Uradniki in 
uslužbenci poštno-telegrafske in 
telefonske stroke. 

Poštno-telegrafski višji in nižji 
tečaj; učni program. 318, 91, 
str. '630. 

Potniki (izpremembe in dopol
nitve v železniški tarifi za pro
met potnikov, prtljage in eks-
presnega blaga); glej: Promet 
potnikov, prtljage in ekspres-
nega blaga. 

Potniki, trgovinski (naredba o 
izdajanju legitimacij zanje in 
seznamek legitimacij, ki jih je 
izdala zbornica za trgovino, obrt 
in industrijo v Ljubljani od dne 
19. avgusta do dne 19. novem
bra 1928.); glej: Legitimacije 
za trgovinske potnike. 

Potniške ladje; pravilnik za ugo
tavljanje maksimalnega števila 
potnikov in količine blaga na 
njih. 221, 65, str. 461. 

Potniški vozovi, železniški (ce-
novnik predmetov v njih); glej: 
Cenovnik predmetov v železni
ških potniških vozovih. 

«Potporni fond šofera» v Tuzli; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Potrdila o izvoru blaga : 
industrijske borze v Liège-u; 

glej: Blago iz Belgije; 
vobče (dopolnitev razpisa C. 

br. 24.020/24) 410, 122, str. 
866. 

Pouk na državnih tehniških sred
njih šolah (pravilnik); glej: 
Državne tehniške srednje šole. 

Povračilo: 
za stroške preiskovalnega za

pora in izvršitve kazni za 
enega kaznjenca in en dan v 
območju ljubljanskega viš
jega deželnega sodišča v letu 
1929.; glej: Preiskovalni za
por itd.; 

zavarovanj, položenih za blago, 
ki se je uvozilo pogojno v 
predelavo (rok); glej: Blago, 
uvoženo pogojno v predelavo. 

Praktične vaje v javnih lekarnah 
študentov farmacevtskega od
delka na filozofski fakulteti v 
Zagrebu; pravilnik. 379, 113, 
str. 701. 

Pravila : 
o obliki, sestavi in načinu ozna-

menovanja sodov in o mejah 
njih točnosti; glej: Sodi; 

o državnih strokovnih izpitih 
za prestop iz pripravljalne 
v pomožno skupino: admini
strativnih uradnikov, službu
jočih v resortu ministrstva za 
narodno zdravje; glej: Admi
nistrativni uradniki v resortu 
ministrstva za narodno zdrav
je; asistentov na univerzah 
in na visokih šolah z veljavo 
univerz; glej: Asistenti na 
univerzah itd.; učiteljev, 
uradnikov in strokovnega 
osebja na državni glasbeni 
akademiji v Zagrebu; glej: 
Državna glasbena akademija 
v Zagrebu; 

o prvem in občasnem pregledo
vanju in žigosanju meri], me
rilnih priprav, steklenic in 
posod, istotako sodov; glej: 
Mere in merilne priprave itd.; 

o tari (izpremembe in dopol
nitve člena 10.); glej: Tara. 

Pravilniki: 
centralnega zavoda za zdrav

stveno zaščito mater in dece 
v Beogradu; glej: Centralni 
zavod za zdravstveno zaščito 
itd.; 

glede izpremembe naredbe z 
dne 7. februarja 1921. o po
stopanju pri zaščiti industrij
ske svojine na podstavi med
narodnih pogodb; glej: Indu
strijska svojina; 

kako se vzdržujejo klinike me
dicinskih fakultet, kolikor 
imajo poleg proračunskih do
tacij lastne dohodke; glej: 
Klinike medicinskih fakultet; 

o cepljenju živali zaradi odvra
čanja, zdravljenja in spozna
vanja živalskih kužnih bo
lezni; glej:. Cepljenje živali 
itd.; 

o delavskih kategorijah in pla
čilnem sistemu v tobačnih 
tvornicah; glej: Tobačne tvor
nice; 

o delovanju, redu in pouku na 
državnih tehniških srednjih 
šolah; glej: Državne tehniške 
srednje šole; 

o draginjskih dokladah pokoj
ninskega zavoda za name
ščence v Ljubljani (izpre
memba) ; glej : Pokojninski 
zavod za nameščence v Ljub
ljani; 

o izločitvi zemlje od državnega 
posestva Belja in njega raz
delitvi za naseljevanje optan-
tov in beguncev iz Madžarske 
kakor tudi drugih siromašnih 
agrarnih interesentov in do-
brovoljcev; glej: Državno po
sestvo Belje; 

o izpitih za kapetane in vodje 
ladij v rečnem trgovinskem 
brodarstvu; glej: Kapetani in 
vodje ladij v rečnem trgovin
skem brodarstvu-. 

o izpitih: za kurjače v rečnem 
brodarstvu; glej: Kurjači v 
rečnem brodarstvu; za moto
riste v rečnem brodarstvu; 
glej: Motoristi v rečnem bro
darstvu; 

o nagradah članom komisij za 
pregledovanje motornih vozil 
in komisij za izpite vozačev 
motornih vozil (šoferjev); 
glej: Komisije za pregledo
vanje motornih vozil itd. 

o nostrifikaciji inozemskih di
plom medicinske fakultete; 
glej: Nostrifikacija itd.; 

o odsotstvovanju in bolovanju 
uradnikov in uslužbencev 
poštno-telegrafske in telefon
ske stroke; glej: Uradniki in 
uslužbenci poštno-telegrafske 
in telefonske stroke; 

o organizaciji službe v narodni 
skupščini in o skupščinskih 
uslužbencih; glej: Narodna 
skupščina ; 

o posebnih dokladah civilnim 
državnim uslužbencem na pla
čo, v denarju ali v naravi 
(dopolnitev glede generalne 
direkcije katastra in njej pod
rejenih napravi; glej: Gene
ralna direkcija katastra in 
njej podrejene naprave; 

o poslovanju oddelka za računo
vodstvo in finance pri mini
strstvu za šume in rudnike; 
glej: Ministrstvo za šume in 
rudnike; 

o praktičnih vajah v javnih le
karnah študentov farmacevt
skega oddelka na filozofski 
fakulteti v Zagrebu; glej: 
Praktične vaje v javnih lekar
nah itd.; 

o prodajanju denaturiranega 
špirita (izpremembe in do
polnitve); glej: Denaturirani 
špirit; 

o prodajanju in kontroliranju 
potroška soli: za potrebe ri
barskih združb in ribarskih 
industrijskih podjetij ob Ja
dranskem morju in jezerih v 
kraljevini; glej: Sol za po
trebe ribarskih združb itd., za 
potrebe industrije, rudarstva, 
obrtov in obratovanja vobče 
(izpremembe); glei: Sol za 
potrebe industrije itd.; 

o sestavljanju in vzdrževanju 
katastra zgradb; glej: Kata
ster zgradb; 

o sprejemanju in strokovnem 
izobražanju pripravnikov za 
uradnike poštno - telegrafsko-
telefonske stroke; glej: Pošt-
no-telegrafsko-telefonski pri
pravniki; 

o ustroju pokojninskega fonda 
za osebje direkcije rečne plo
vitve; glej: Osebje direkcije 
rečne plovitve; 

o zamejničevanju katastrskih 
(davčnih) občin; glej: Zamej-
ničevanje itd.; 

o zaposlovanju inozemskih de
lavcev (drugi odstavek § 8. Je 

. začasno razveljavljen); glej: 
Inozemski delavci; 

o železniških voznih ugodnostih 
za nezaposlene delavce; glej: 
Nezaposleni delavci; 

taksni in pristojbinski (izpre
membe in dopolnitve); glej: 
Taksni in pristojbinski pra
vilnik; 

za izvrševanje invalidskega za
kona (dopolnitev); glej: In
validski zakon; 

za izvrševanje odredb iz členov 
7. in 10. pogodbe, sklenjene 
z Družbo za zračni promet; 
glej: Pogodba z Družbo za-
zračni promet; 

za izvrševanje odredb iz člena 8. 
pogodbe, sklenjene z Med
narodno delniško družbo za 
zrakoplovstvo, ki ji je sedež 
v Parizu; glej: Zrakoplovstvo; 

za izvrševanje zakona o dobro-
voljcih; glej: Dobrovoljci; 

za izvrševanje zakona o mono
polu petroleja; glej: Petrolej; 

za javno in prosto skladišče v 
Ljubljani firme: Javna skla
dišča, družba z o. z. v Ljub
ljani; glej: Javna skladišča . 
itd.; 

za tehnično izvajanje zavaro
vanja članov agrarnih zajed-
nic zoper škode po ognju in 
toči; glej: Agrarne zajednice; 

za ugotavljanje maksimalnega 
števila potnikov in količine 
blaga na potniških ladjah; 
glej: Potniške ladje; 

za umetne vžigalnike in kreeil-
nike; glej: Umetni vžigalniki 
in kresilniki; 

za veliko prodajo in malo pro
dajo soli; glej: Sol. 

Pravni odseki pri oblastnih želez
niških direkcijah (ustanovitev); 
glej: Oblastne železniŠKe direk
cije. 

Predelano meso (uvoz v Svico); 
glej: Meso. 

Predmeti v železniških potniških 
vozovih (cenovnik); glej: Ce
novnik predmetov v železniških 
potniških vozovih. 

Pregledovanje: 
motornih vozil (pravilnik o na

gradah članom komisij in 
imenovanje članov teh komi
sij pri velikih županih ljub
ljanske in mariborske obla
sti); glej: Komisije za pre
gledovanje motornih vozil 
itd.; 

prvo in občasno, meril in me
rilnih priprav, steklenic in 
posod, istotako sodov (pra
vila); glej: Mere in merilne 
priprave itd. 

Preiskovalni zapor in izvršitev 
kazni za enega kaznjenca in en 
dan za jetniščnice v območju 
ljubljanskega višjega deželnega 
sodišča v le.tu 1929. 111, str. 755. 

Preizkušanje čistine izdelkov.iz 
zlata, srebra in platine (izpre
memba v tarifi o pobiranju 
žigovine); glej: Izdelki iz zlata, 
srebra in platine. 

Prejemki: 
državnih uradnikov in ostalih 

uslužbencev (izplačilo razlike 
za čas od dne 1. oktobra 1923. 
do dne 1. maja 1924.); glej: 
Državni uradiiiki in ostali 
uslužbenci; 

naturalni nameščencev v ljub
ljanski in mariborski oblasti 
(njih letna vrednost v dinar
jih); glej: Nameščenci v ljub
ljanski in mariborski oblasti. 

Premestitev: 
glavne odgonske postaje iz Go-

renjega Logatca v Dolenji Lo-
. galee; glej: Glavna odg"Onska 

posta'a v Gorenjem Logatcu; 
logaškega sreskega poglavar

stva v Dolenü Logatec; glej: 
Logaško sresko poglavarstvo 
itd. 

Prenos poslov nadzornega in disci
plinskega gospostva nad okraj
nimi zastopi v Sloveniji na ob
lastno samoupravo v Ljubljani, 
odnosno v Mariboru (uredba 
velikih županov lmbljanske in 
mariborske oblasti); glej: Okraj
ni zastopi v Sloveniji. • . 

Preparat olivazan je > oproščen 
uvozne carine; glej: Olivazan. 

^•••tfr&tigfcifcj 



XVIII 
Prepovedane publikacije: ! 

brošuri Marka Fil. Vujeva : «Moj i 
politički životopisa (Južna j 
Amerika), «.Program usta
nove — Pravila društva uza
jamna pripomoć ,Hrvatski 
Iseljenički Dom' u Južnoj 
Americi» (Južna Amerika) 
116, str. 780; 

časopis «Kommunističeskij In-
ternacional» (Moskva) 67, str. 
474; 

Tramvajski 

(železniška 
Železniška 

tramvajskih voz 
ugodnost); glej: 
vozovi; 

železniških vozil 
ugodnost) ; glej : 
vozila. 

Pripojitev nekaterih občin split
ske in ljubljanske oblasti pri-
morsko-krajiški oblasti; nared
ba za izvedbo zakona. 236, 66, 
str. 469. 

(železniška ! Puške, lovske, iz člena 3., točke 1.), 
zakona o posesti in nošenju 
orožja (razglas velikih županov 
ljubljanske in mariborske ob
lasti, da ni v teh oblastih no-

Rečne ladje (ocarinjanje komplet
nih instalacij za njih vlačenje, 
prevažanje in dviganje na suho) ; 
glej: Morske in rečne ladje in 
plovni objekti. 

bene občine, v kateri bi bilo ', Rečno brodarstvo (pravilnik o iz-
dovoljeno, nositi 
glej: Orožje. 

R. 

te puške) ; 

; Priprave, merilne, za točenje al-1 R a D a m p r v , - о „ п р т n r n m „ i „ /.„ 
<mevno obvestilo (bulletin) ! koholnih pijač in mleka (tarifa j ™ n v IZ-1 м " 1 P r o m e t u (za 

«Nachrichten des Komitees 
zur Bekämpfung des Weissen 
Terrors auf dem Balkan und 
in anderen Ländern» 67, str. 
474; 

knjige «À la Barbarie» (Pariz) 
113, str. 762; «Au pays des 
martyrs» (Pariz) 84, str. 596; 
•dgasargot Magyarorszan» 
101, str. 698; «Kriegshetze 
und Völkermorden in den 
letzten ISO Jahren im Dienste 
des allmächtigen Baumeisters 
aller Welten'», spisal Erich 
Ludendorff 116, str. 780; «Ma
gyar Katekizmus» 101, str. 
§98; «Mamsvort Magyarorsza-
gon» 101, str. 698; «-.Sidney es 
Beatrice Webb» «A Kapitalis
mus Hanyalas forditotta Fü-
löp Jenö (Budimpešta) 84, 
str. 596; «Trianontol Rother-
merint» 101, str. 698; 

lepaki in letaki iz Argentinije 
s podpisom Marka Fil. Vujeva 
ali v izdaji «Hrvatskega ise-
Ijeničkega doma» 102, str. 703; 

listi: «Arbeiterwille» (Gradec) 
104, str. 713; «Der Berliner 
Mittag» (Berlin) 79, str. 566; 
«Der Götz von Berlichingen» 
(Dunaj) 67, str. 474; «Die 
Stunde» (Dunaj) 103, str. 710; 
«Hrvatski Glasnik» (Chicago) 
108, str. 738; «Karagjoz» (Crno 
oko) (Carigrad) 100, str. 688; 
«La volontà d'Italia» 103, str. 
710; <Le Cri des peuples» 
(Pariz) 104, str. 713; «Magyar 
Szö» (Buenos Aires) 100, str. 
687; «Monde» (Pariz) 104, str. 
713; «Novi Svijet» (Chicago) 
104, str. 713; «Svijet» (New 
York, Pittsburg, Chicago i. dr.) 
91, str. 631; «Üjsag» (Budim
pešta 103, str. 710; «Zajednica 
— La Union (Rosario de Santa 
Fé v Južni Ameriki) 100, str. 
687; 

proglasi: «Krvavoj srbijanskoj 
vladi u Beogradu — Protest 
Hrvata, Srba prečana i Slo
venaca iz cijele Južne Ame
rike protiv srbijanskog bar
barskog, lupeškog i krvavog 
hajdučkog razbojišta i t. d.» 
98, str. 675; «Proglas Hrvat
skog Naroda u Južnoj Ame
rici» (Rosario); «Dolje izda
jice svoje domovine — Dolje 
srpska glavnjača» — proglas 
«Hrvatskog Iseljeničkog Do
ma» s podpisom: Marko Fil. 
Vujeva (Rosario) 79, str. 666; 
«Sa prosvjetne skupštine Hr
vata i Hrvatica New Yorka i 
okoline» (New York) 113, str. 
761. 

Presne slive; železniška ugodnost 
za njih izvoz čez Št. Ilj-državno 
mejo in Jesenice-državno mejo. 
297, 83, str. 587. 

Presno meso (uvoz v Švico) ; glej : 
Meso. 

Prevoz: 
blaga skozi Devdelijo (železni

ška ugodnost) 2 r0, 69, 6tr. 
503; 297, 83, str. 588; 

cirkusov s posebnimi vlaki (že
lezniška ugodnost) ; glej : Cir
kusi; 

ekspresnega blaga z vlakom 
S. O.E. (nova tarifa); glej: 
Vlak S. O.E.; 

kamenitih kock (železniška 
ugodnost in računanje voz-
nine, če se natovarjajo na od
prti progi); glej: Kamenite 
kocke; 

lesnega oglja (železniške ugod
nosti); glej: Lesno oglje; 

magnezita (dopolnitev tarifnega 
obvestila G. D. br. 71.392/27.) ; 
glej: Magnezit; 

morskih in rečnih ladij in plov
nih objektov na suho (ocari
njanje kompletnih instalacij 
za to); glej: Morske in rečne 
ladje in plovni objekti; 

neoluščenega riža (železniška 
ueodnost); glej: Neoluščeni 
riž; 

sladkorne pese (računanje voz-
nine, če se na tovar ja na od
prti progi); glej: Sladkorna 
pesa; 

. . . . . . , , ... , kon); glej: Mere. 
o pobiranju z.govine in doplačil ; R a d e č i 2 p r c m e m b a občinske 
za njih pregled ш žigosanje);, m e j e ' / D C S K e 

glej: Mere in menine priprave; ••-•' - - - f 

itd. 
Pripravniki, poštno - telegrafsko- j 

telefonski (pravilnik o njih 
sprejemanju in strokovnem iz- : 
obražanju za uradnike poštno- ! 
telegrafsko - telefonske stroke) ; | 
glej: Poštno-telegrafsko-telefon-j 
ski pripravniki. i 

Prirastek na vrednosti nepremič-, 
nin v mestni občini ljubljanski j 
(mnogokratniki za davščino od j 
njega); glej: Ljubljanska mest-j 
na občina. 

Prisedniki obrtnega sodišča iz de
lavskega stanu; odškodnina za
nje. 70, str. 511. 

Pristop naše vlade h konvenciji 
pariške unije in k madridske
mu arrangementu (notifikacija); 
glej: Konvencija pariške unije 
in madridski arrangement. 

Privatno-profesionalne borze dela. 
225, 64, str. 453; popravek 239, 
66, str. 469. 

Prodajanje : I 
inozemskih plačilnih sredstev; j 

glej: Inozemska plačilna sred- \ 
stva; ! 

izdelkov iz zlata, srebra in pia- j 
tine s čistino 250/1000; glej: ; 
Izdelki iz zlata, srebra in pla
tine; 

malodimnega smodnika; glej: 
Malodimni smodnik; 

soli; glej: Sol; 
strupov in strupenih stvari; 

glej: Strupi in strupene stvari. 
Program, učni za višji in nižji 

poštno-telegrafski tečaj; glej: 
Poštno-telegrafski višji in nižji 
tečaj. 

Proizvajanje izdelkov iz zlata, 
srebra in platine s čistino 250/ 
/1000; glej: Izdelki iz zlata, sre
bra in platine. 

Promet, izplačilni, s Francijo 
(uvedba); glej: Izplačilni pro
met s Francijo. 

Promet potnikov, prtljage in eks
presnega blaga: 
med Avstrijo in Madžarsko po 

progah naše kraljevine 311, 
87, str. 608; 

med Češkoslovaško in Italijo 
021, 91, str. 635; 

med Italijo in Francijo 297; 83, 
str. 588; 

med našo kraljevino in: Nem
čijo skozi Avstrijo in Madžar
sko 335, 99, str. 683; Romu
nijo 294, 82, str. 584; 335, 99, 
str. 683; 

med Nemčijo in Italijo 299, 85, 
str. 600; 

med Švico in Češkoslovaško, 
Poljsko, Madžarsko, Romu
nijo, našo kraljevino in Ita
lijo 250, 69, str. 503; 

nordijsko - italijanski 311, 87, 
str. 608. 

Promet, železniški blagovni; glej: 
Železniški blagovni promet. 

Proračuna : 
o razhodkih in dohodkih fonda 

za zdravstveno zaščito učen
cev za šolsko leto 1928./1929.; 
glej: Zdravstvena zaščita 
učencev; 

zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani (odo
britev); glej: Zbornica za 
trgovino, obrt in industrijo 
itd. 

Prosto ležanje blaga; v tri dni 
tega ležanja se ne štejejo dnevi, 
ob katerih carinarnice niso ure
dovale. 300, 86, str. 601. 

Prtljaga (izpremembe in dopol
nitve v tarifi za železniški pro
met potnikov, prtljage in eks
presnega blaga); glej: Promet 
potnikov, prtljage in ekspres
nega blaga. 

Ptujska mestna občina; vrnitev 
onih poslov politične uprave 
I. stopnje, ki so ji bili odvzeti 
z naredbo celokupne deželne 
vlade za Slovenijo z dne 7. julija 
1920. 264, 78, str. 525: 

Pucinci; izprememba imena za to 
občino v ime: Puconci. 82, str. 
581; 87, etr.618. 

to krajevno (poli
tično) občino in krajevno (poli
tično) občino Št. Jurijem pod 
Kumom. 108, str. 738. 

Razid društev: 
«Delavsko podporno društvo» v 

Cei ju 65, str. 468; 
«Dramatično društvo ,VoIja'» v 

Ljubljani 118, str. 800; 
«Izobraževalno društvo narodne 

socialistične mladine brat
stvo'» v Zagorju ob Savi 98, 
str. 680; 

«Organizacija elektromonterjev 
za Slovenijo» 99, str. 684; 

-«Orjuna» v Središču 68, str.496; 
tOrliški krožek» v Lahkem 68, 

str. 496; 
«Orlovski odsek» v Starem trgu 

pri Slovenjgradcu 112, str. 
760; 

«Pevsko društvo ,Slavček'» v 
Ptuju 107, str. 736; 

«Strokovno društvo učiteljev 
trgovinskih in obrtnih na
daljevalnih šol za ljubljansko 
oblast» 66, stf. 472; 

podružnica «Družbe sv. Cirila 
in Metoda» v Središču ob 
Dravi 97, str. 672; 

<I. mariborski težkoatletski 
klub» v Mariboru 104, str. 
716; 

<Sokoiski dom v Ljubljani» 104, 
str. 716; 

«Tamburaško društvo ,Danica'» 
v Cezanjevcih 119, str. 816; 

«Učiteljsko društvo ,Edinstvo' 
za novomeški srez» 63, str. 
452. 

Razlastitve v železniške svrhe v 
ljubljanski in mariborski obla
sti; imenovanje izvedencev. 89, 
str. 618. 

Razlika v prejemkih državnih 
uradnikov in ostalih uslužben
cev (izplačilo za čas od dne 
1. oktobra 1923. do dne 1. maja 
1924.); glej: Državni uradniki 
in ostali uslužbenci. 

Razmejitev med sodnima okra
jema Brdom in Vranskim; glej: 
Brdo ali: Vransko. 

Razpust društev: 
«Foto-športno društvo» v Ptuju 

88, str. 613; 
«Klub dolenjskih kolesar'ev» v 

Novem mestu 83, str. 585; 
krajevna skupina «Jugoslovan

ske strokovne zveze» v Ptuju 
88, str. 613; 

«Mestni odbor Orjune Polenšak-
Sv. Lovrenc v Slovenskih go
ricah» na Polenšaku 88, str. 
613; 

«Orlovski odsek» pri Sv. Marku 
niže Ptuja 88, str. 613; 

podružnica «Krščanske šole» pri 
Sv. Andražu v Slovenskih go
ricah 85, str. 998; 

podružnica «Osrednjega društva 
lesnih delavcev in sorodnih 
strok na slovenskem ozemlju» 
v Središču 88, str. 613; 

podružnica «Osrednjega društva 
stavbinskih delavcev na slo
venskem ozemlju v Ljubljani» 
v Ptuju 88, str. 613; 

podružnica «Splošne delavske 
zveze ,Svobode' za Sloveniio» 
v Strnišču 88, str. 613; 

«Vinarsko društvo» v Šmarju 
pri Jelšah 68. str. 495; 

«Viničarska skupina jugoslo
vanske strokovne zveze'» v 
Vurbergu 88, str. 613. 

Razredi, plačilni, z<i pokojn'nsko 
zavarovanje nameščencev v Slo
veniji in Dalniaci'i (izprenrm-
ba); glej: Nameščenci v Slove
niji in Dalmaciji. 

Razvrstitev: 
učiteljic na ženskih strokovnih 

šolah in učiteljic ženskih roč
nih del na meščanskih in 
osnovnih šolah; glej: Učite
ljice na ženskih strokovnih 
šolah itd.; 

zvanj finančne stroke; glej: Fi
nančna stroka. 

Rečna plovitev (pravilnik o ustroju 
pokojninskega fonda za osebje 
njene direkcije).; glej: Osebje 
direkcije rečne plovitve. | 

pitih za motoriste v tem bro
darstvu); glej: Motoristi v reč
nem brodarstvu. 

Rečno trgovinsko brodarstvo (pra
vilnik o izpitih za kapetane in 
vodje ladij v njem); glej: Ka
petani in vodje ladij v rečnem 
trgovinskem brodarstvu. 

Red: 
na državnih tehniških srednjih 

šolah (pravilnik); glej: Dr
žavne tehniške srednje šole; 

zdraviliški za letovišče Bled 
(dodatek k naredbi, s katero 
se ta red deloma izpreminja) ; 
glej: Letovišče Bled. 

Redna sodišča za kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev: 
zakon o njih ureditvi 400, 119, 

str. 801; 
zakon o njih sodnikih; glej: 

Sodniki rednih sodišč. 
Registriranje: 

garancijskih pisem; glej: Ga
rancijska pisma; 

mednarodno tvorniških in trgo
vinskih žigov (zakon o arran
gementu, podpisanem v Haagu 
dne 6. novembra 1925.); glej: 
Tvorniški in trgovinski žigi. 

Rektor univerze v Ljubljani za 
študijsko leto 1928./1929; glej: 
Univerza v Ljubljani. 

Reparacijski material; oprostitve 
od carine dovoljujejo odslej ca
rinarnice. 292, 82, str. 581. 

Riž, neoluščeni (železniška ugod
nost za prevoz) ; glej: Neoluščeni 
riž. 

Ročna dela, ženska, na meščan
skih in osnovnih šolah (razvrsti
tev učiteljic); glej: Učiteljice 
na ženskih strokovnih šolah itd. 

Roki: 
prosti stojnine (ti roki so zni

žani od 24 ur na 6 ur) : na 
normalnotirnih železnicah 311, 
87, str. 608; na ozkotirnih pro
gah beograjske in sarajevske 
direkcije 241, 66, str.472; na 
postajah z nazivom: Zagreb 
gl. kol. in: Zagreb Sava 297, 
83, str. 588; 

za povračilo zavarovanj, polože
nih za blago, uvoženo pogojno 
v predelavo; glej: Blago, uvo
ženo pogojno v predelavo; 

za uporabljanje ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvoz
ne carinske tarife (ta rok je 
podaljšan); glej: Ugodnosti 
iz občih opazk k XV. delu 
uvozne carinske tarife. 

S. 
Saarska kotlina (blago iz te kot

line se mora ocarinjati po naj
večji ugodnosti); glej: Blago iz 
Saarske kotline. 

«Samostalnost», registrirana po
možna blagajna v Mariboru, je 
vpisana v register pomožnih 
blagajn. 74, str. 531. 

«Savez industrijalaca i trgovaca 
šumskih proizvoda» v Zagrebu; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Selekcionirano mahurjevo seme 
je oproščeno uvozne carine. 244 
in 245, 69, str. 501. 

Sestava sodov; glej: Sodi. 
Sestavljanje katastra zgradb (pra

vilnik); glej: Kataster zgradb. 
Seznamki: 

angleških kolonij itd., katerih 
blago ima ob uvozu pri nas 
pravico, ukoriščati največjo 
ugodnost; glej: Blago iz an
gleških kolonij itd.; 

strojev in strojnih delov, ki se 
izdelujejo v državi; glej: 
Stroji in strojni deli itd. 

Sezonska biletarnica «,Putnika', 
društva za saobraćaj putnika i 
turista, a. d. u Beogradu,» na 
postaji na Jesenicah sme poslo
vati z valutami; glej: Valute. 

Siromašne krajine, oškodovane po 
elementarnih nezgodah (zakon 
o nujnem izvajanju javnih del 
in pomoči); glej: Javna dela v 
siromašnih krajinah itd. 

Sistem, plačilni, v tobačnih tvor-
nicah (pravilnik); glej: Tobač
ne tvornice. 

Sklad za obrtno in trgovinsko šol
stvo pri velikem županu mari
borske oblasti (ustanovitev) ; 
glpj: Obrtno in trgovinsko šol
stvo. 

Sklopni čolni (carinske olajšave 
za turiste, ki prihajajo s takimi 

čolni) ; glej : Turisti, ki prihajajo 
s sklopnimi čolni. 

Sladkorna pesa; računanje voz-
nine, če se natovarja na odprti 
progi. 294, 82, str. 584. 

Slive, presne (železniška ugodnost 
za izvoz čez Št. Ilj-državno mejo 
in Jesenice-državno mejo) ; glej : 
Presne slive. 

Služba v narodni skupščini (pra
vilnik o nje organizaciji); glej: 
Narodna skupščina. ' 

Smodnik, malodimni (prodajanje); 
glej: Malodimni smodnik. 

Sodarska zadruga za Selško do
lino na Češnjici; glej: Oprosti
tev od taks po naredbi ministra 
za finance z dne 25. decembra 
1923., št. 43.322. 

Sodi: 
pravila o njih obliki, sestavi in 

načinu njih oznamenovanja in 
o mejah njih točnosti 418, 
123, str. 874; 

pravila o njih prvem in občas
nem žigosanju in tarifa o po
biranju žigov ine in doplačil 
za njih pregled in žigosanje; 
glej: Mere in merilne pri
prave itd.; 

zakon in uredba o ureditvi, pod
ročju in območju o njih kon
troli; glej: Kontrole sodov. 

Sodišča, redna (zakon o njih ure
ditvi); glej: Redna sodišča itd. 

Sodišče, obrtno (odškodnina pri-
sednikom iz delavskega stanu); 
glej: Prisedniki obrtnega sodi
šča iz delavskega stanu. 

Sodne jetniščnice v območju ljub
ljanskega višjega deželnega so
dišča (povračilo za stroške pre
iskovalnega zapora in izvršitve 
kazni za enega kaznjenca in en 
dan zapora v letu 1929.); glej: 
Preiskovalni zapor itd. 

Sodniki rednih sodišč; zakon. 401, 
119, str. 809. 

Sojevo olje (leseni pobarvam sodi, 
v katerih se uvaža to olje, se 
smatrajo za priznan zavoj) ; glej: 
Tara. 

Sol: 
pravilnik za veliko prodajo in 

malo prodajo 258, 71, str. 615; 
prodajanje 86, str. 602; 
za potrebe industrije, rudar

stva, obrtov in obratovanja 
vobče (izprememba v pravil
niku o nje prodajanju, dena-
turiranju in kontroliranju nje 
potroška) 293, 82, str. 581; 

za potrebe ribarskih združb in 
ribarskih industrijskih pod
jetij ob Jadranskem morju in 
jezerih v kraljevini (pravil
nik) 312, 88, str. 609. 

Spalni vozovi mednarodne družbe 
«Waggons Lits»; supplement za 
njih uporabo je zvišan. 297, 83, 
str. 588. 

Sprejem v državljanstvo: 
Anderle Alojzij 112, str. 757; 
Andolšek Stanislav 115, str. 769; 
Armbruster Adelina 81, str. 577; 
Armbruster Ludovik 110, str. 

745; 
Armbruster Roža 86, str. 601; 
Avanzini Bazilij 115, str. 769; 
Ažman Marija 93, str. 641; ' 
Bader Pavel 122, str. 865; 
Baje Ivan 86, str. 601; 
Baloh Vaclav 83, str. 585; 
Banyai Jurij 102, str. 701; 
Bartl Henrik 74, str. 529; 
Bartl Karel 106, str. 725; 
Basa Anton 102, str. 701; 
Baudaž Alojzij 96, str. 653; 
Bauer Matiida 81, str. 577; 
Bekar Pelagija 82, str. 581; 
Benko Vekoslav 92, str. 637; 
Bensa Ivan 86, str. 601; 
Berlan Ivan 104, str. 713; 
Berlot Ivan 110, str. 745; 
Berlot Josip 102, str. 701; 
Bil Josip 104, str. 713; 
Blažej Anton 81, str. 577; 
Bloudek Zdenka 116, str. 778; 
Böhm Oskar Robert 96, str. 658; 
Bolčina Josip 102, str. 701; 
Borri Placid 86, str. 601 ; 
Božič Ivan 110, str. 745; 
Brejša Josip 106, str. 725; 
Brišček Ivan 118, str. 793; 
Bucik Valentin 81, str. 577; 
Cernut Silvester 81, str. 577; 
Culot Ivan 91, str. 625; 
Cerne Viktor 106, str. 725; 
dr. Darožio Aleksander P. 92, 

str. 637; 
De Damos Karolina 118, str. 

793' 
Dedek Jožef 78, str. 557; 
Devetak Angela 81, str. 677; 
De Zordo Josip 110, str. 745; 
Dežela Davorinka 82, str. 681; 
Dietz Josip 110, str. 745; 
Dolejš Marta 110, str. 745; 
Dolenc Ivan 116, str. 770; 
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Dolgan Alojzij 96, str. 653; 
Dolgan Josip 81, str. 577; 
Droč Anton 86, str. 601; 
Edelhausen Marija 115, str. 769; 
Farnik Oton 102, str. 701 ; 
Fasching Ernest 83, str. 585; 
Fatur Anton 81, str. 577; 
Fatur Josip 115, str. 769; 
Ferluga Ivan 93, str. 641; 
Ferluga Karel 96, str. 653; 
Filipič Karel 122, str. 865; 
Forster Albina 89, str. 617; 
Fram Vilko 66, str. 469; 
Furlan Josip 110, str. 745; 
dr. Gantar Kaietan 64, str. 453; 
Godec Fran 102, str. 701; 
Godina Viktorija 118, str. 793; 
<3olik Dragutin 93, str. 641; 
Golja Anton 74, str. 529; 
Gombnč Brunon 106, str. 725; 
Gorkič Fran 66, str. 469; 
Gornik Edvard 118, str. 793; 
Gostiša Josip 81, str. 577; 
'Grafenauer G er truda 110, str. 

745; 
<3regorič Amalija 116, str. 777; 
•Grilanc Just 81, str. 577; 
Gržina Vladimir 118, str. 793; 
Halbwirth Ludovik 120, str. 817; 
Harson Irma 111, str. 753; 
Hasenöhrl Pavel 92, str. 637; 
Havlas Rihard 87, str. 605; 
Heresch Elizabeta 93, str. 641; 
Hermann Ljudmila 100, str. 685; 
Herndl Ivan 82, str. 581; 
ч1г. Hirzler Viljem 86, str. 601; 
Hoffmann Marija 86, str. 601 ; 
Horwitz Maksimilijan 112, str. 

757; 
Hrovatin Bojan 106, str. 725; 
Hrovatin Fran 92, str. 637; 
Hubeš Marija 81, str. 577; 
Itin Vladimir A. 89, str. 617; 
Ivančič Albert 116, str. 777; 
Ivančič Josip 116, str. 777; 
Jäger Benjamina Alojzija 82, 

str. 581; 
Jager Terezija 118, str. 793; 
Jandejsek Josip 96, str. 653; 
Janik Karel 93, str. 641; 
Jelerčič Ivan 116, str. 777; 
Jelušić Dragotin 83, str. 585; 
Julinek Josip 73, str. 525; 
Jurman Andrej 102, str. 701; 
Kafol Ciril 92, str. 637; 
Kalister Ivan 92, str. 637; 
Kancler Teodora 102, str. 701 ; 
Kenič Andrej 81, str. 577; 
Kerkoč Anton 123, str. 869; 
Kibitz Jaroslav 110, str. 745; 
Kiefer Friderik 100, str. 685; 
K juder Emilija 86, str. 601; 
Klammer Martin 93, str. 641; 
Kleč Fran 96, str. 653; 
Klima Alojzij 86, str. COI; 
Knafelc Ivan 115, str. 769; • 
Knap Ivanka 106, str. 725; 
Knez Gema Albina 91, str. 625; 
Kodada Anton 83, str. 585; 
Kodrič Marijan 102, str. 701; 
Kokelj Peter 122, str. 865; 
KolavČič Rudolf 116, str. 778; 
Komrak Magdalena 81, str. 577; 
Konestabo Josip 106, str. 725; 
Korošic Fran 81, str. 577; 
KOB Leopoldina 74, str. 529; 
KoRsiak Andrej 86, str. 601; 
Košin Pia 122, str. 865; 
KoStal Josip 102, str. 701; 
Kovačič Avgust 96, str. 653; 
Kovačič Jakob 89, str. 617; 
Krabat Josip 91, str. 625; 
Kramar Jurij Fran 86, str. 601; 
Kravos Avgust 86, str. 601 ; 
Krivec Anton 108, str. 709; 
Krivec Ivan 115, str. 769; 
Krivospičenko Ivan R. 93, str. 

641; 
Križmanič Srečko 102, str. 701; 
Krovič Filip 102, str. 701; 
Kubins Julij 110, str. 745; 
Kudašer Đorđe V. 104, str. 718; 
Kumer Viktorija 81, str. 577; 
Kus Viljem 113, str. 761; 
Lašič Fran 91, str. 625; 
Leban Albin 93, str. 641; 
Lenščak Anton 102, str. 701; 
Xepša Josip 81, str. 577; 
Lisjak Alojzij 86, str. 601 ; 
Loibneger Herman 86, str. 601 ; 
Ludvik Ferdinand 81, str. 577; 
MačkovSek Frančiška 92, str. 

637; 
Mach Vaclav 115, str. 770; 
Maglica Ivan 116, str. 777; 
Mahnič Ivana 118, str. 793; 
Marinšek Anton 86, str. 601; 
Martelanc Dora 81, str. 577; 
Marušič Pavel 86, str. 601; 
Maslo Anton 74, str. 529; 
Mavri Peter 106, str. 725; 
Mercina Danica 104, str. 713; 
Mercina Fran 96, str. 653; 
Mercina Ivan 92, str. 637; 
Mermol-'a Friderik 100, str. 685; 
Mhalič"k Mariia 74, str. 529; 
Miklavič Olga 122, str. 865; 
Milostnik Edvard Slavoljüb 106, 

str. 725; 

Minkuž Ivana 115, str. 770; 
Mirk Vasilij 115, str. 769; 
Mislej Josip 81, str. 577; 
Morel Karel 93, str. 641; 
Mosettig Peter 102, str. 701; 
Mozetič Anton 88, str. 609; 
Mozetič Marija 100, str. 685; 
Mozetič Rafael 86, str. 601; 
Možina Boris 81, str. 577; 
Müller Elizabeta 88, str. 609; 
Nabergoj Ivan 102, str. 701; 
Nepustil Vincenc 106, str. 725; 
Nesvalda Ludovik 115, str. 769; 
Neuhold Ivana 82, str. 581; 
Nojman Gavrilo 93, str. 641; 
Novak Anton 86, str. 601; 
Oblat Aleksander 120, str. 817; 
Ozom Fran 81, str. 577; 
Paar Fran 93, str. 641; 
Pahor Josip 87, str. 605; 
Pahor Karolina 120, str. 817; 
Pahor Marija (učiteljica pri Sv. 

Roku ob Sotli) 74, str. 529; 
Pahor Marija (učiteljica v St. 

Vidu nad Ljubljano) 91, str. 
625; 

Pahor Slava 81, str. 577; 
Pangos Viktor 102, str. 701; 
Pauša Jakob 89, str. 617; 
Pantos Milan 115, str. 770; 
Pavšič Rudolf 92, str. 637; 
Pelhan Albin 82, str. 581 ; 
Penko Pavla 81, str. 577; 
Perčič Franc 118, str. 793; 
Peric Marija 102, str. 701; 
Peric Vinko 81, str. 577; 
Perkov Aleksij F. 66, str. 469; 
Pertot Milan 76, str. 545; 
Peternel Josip 86, str. 601 ; 
Petrak Avgust 86, str. 601; 
Petrič Marija 100, str. 685; 
Pivk Janez 92, str. 637; 
Pivk Otilija 81, str. 577; 
Podgornik Filip 100, str. 685; 
Podgornik Miroslav 123, str. 869; 
Poltnig Karolina 118, str. 793; 
Pozzetto Vera 91, str. 625; 
Presi Anton Miroslav 82, str. 

581; 
Prochazka Josip 81, str. 577; 
Prodan Josip 102, str. 701: 
Ptačnik Frančiška 115, str. 770; 
Pugel Karel 110, str. 745; 
Pušner Anton 96, str. 653; 
Rejec Srečko 72, str. 521; 
Rejic Frančiška 122, str. 865; 
Richter Josip 102, str. 701 ; 
Rijavec Josip 87, str. 605; 
Rodman Ernest 96, str. 653; 
Roje Jakob 91, str. 625; 
Rošenfeld Aleksij, 87, str. 605; 
Rosman Josip 102, str. 701; 
Rudež Leopoldina 82, str. 581 ; 
Rugelj Ivan 76, str. 545; 
Rupnik Antonija 112, str. 757; 
Rupnik Josip 116, str. 777; 
Rusjan Ivan 116, str. 777; 
Rutar Ludovik 118, str. 793; 
Rutar Rajmund 81, str. 577; 
Sachelli Serafin 98, str. 673; 
Sancin Fran 110, str. 745; 
Schadowski Rudolf 104, str. 713; 
Schamesberger Katarina 115, 

str. 770; 
Schneider Alojzij 86, str. 601; 
Schwarz Maria 89, str. 617; 
Simon Deziderij 110, str. 745; 
Simončič Fran 87, str. 605; 
Skočir Anton 86, str. 601; 
Skok Ivan 82, str. 581 ; 
Skoupil Karel 88, str. 609; 
Smolič Jožef 106, str. 725; 
Smolinski Mirko 102, str. 701; 
Smrtnik Josip 103, str. 709; 
Sommer Karel 102, str. 701; 
Spacapan Izidor 100, str. 685; 
Stich Barbara (s. Milena) 116, 

str. 778; 
Stickler Fran 89, str. 617; 
Suša Alojzij 86, str. 601; 
Suša Justina 100, str. 685; 
Sušeč Janko 106, str. 725; 
Santelj Alojzij 96, str. 658; 
aašelj Katarina 93, str. 641; 
Sček Josip 93, str. 641 ; 
Silhan Josip 86, str. 601; 
Simek Adolf 83, str. 585; 
Široki Vasilij P. 104, str. 718; 
Skerlj Darinka 87, str. 605; 
Škrianc Anton 112, str. 757; 
Spilar Ferdinand 83, str. 585; 
Štrukelj Božidar 72, str. 521; 
Suman Elizabeta 120, str. 817; 
Tavčar Andrej 111, str. 758; 
Tavčar Ljudevit 93, str. 641; 
Thtir Ivan 92. str. 637; 
Tiegl Karel 82, str. 581; 
Tomšič Alojzij 96, str. 653; 
Tratnik Fran 86, str. 601; 
Trebše Adolf 72, str. 521; 
Trebše Anton 96, str. 653; 
Treven Ignacij 118, str. 798; 
Troha Bogomir 81, str. 577; 
Troha Ivan 91, str. 625; 
Tusulin Zora 81, str. 577; 
Urban Valeriji 110, str. 745< 
Vadnal Jakob 92. str. 637; 
Vadn'al Ivan 102. str. 701; 
Vadnjal Jernej 106, str. 725; 

Vejler Fran 65, str. 461; 
Venturini Fran 7S, str. 557; 
Vidmar Ivan 106, str. 725; 
Vidulič Ivan 115, str. 770; 
Vitez Alojzij 93, str. 641; 
Vlachv Fran 81, str. 577; 
Vrč Ivan 86, str. 601; 
Vrtovec Konrad 106, str. 725; 
Vuga Fran 81, str. 577; 
Wagger Ivan 91, str. 625; 
Wazenig Anton 81, str. 577; 
Weiß Ana 87, str. 605; 
Wenzel Ivan 83, str. 585; 
Winter Elizabeta 89, str. 617; 
Wolf Rudolf 86, str. 601 ; 
Zavadil Rudolf 118, str. 793; 
Zazula Rafael 115, str. 769; 
Zortea Alojzij 115, str. 770; 
Zuka Amadej 87, str. 605; 
Žigon Anton 104, str. 713; 
Žnidarčič Josip 83, str. 585; 
Žnidaršič Fran 87, str. 605; 
Žorž Alojzij 87, str. 605; 
dr. Žvokelj Stanislav 92, str. 637. 

Sprejemanje in strokovno izobra-
žanje pripravnikov za uradnike 
poštno - telegrafsko - telefonske 
stroke (pravilnik) ; glej : Poštno-
telegrafsko - telefonski priprav
niki. 

Srebro: 
neobdelano ali lito (minister za 

finance sme izdajati dovolila 
za njegov izvoz); glej: Izvoz 
neobdelanega ali litega sre
bra; 

proizvajanje in prodajanje iz
delkov iz njega s čistino 250/ 
yiOOO, tarifa o pobiranju žigo-
vine za preizkušanje čistine 
izdelkov iz njega in njih žigo
sanje in zakon o kontrolira
nju njih čistine; glej: Čistina 
izdelkov iz zlata, srebra in 
platine. 

Srednje šole, državne tehniške 
(pravilnik o delovanju, redu in 
pouku na njih); glej: Državne 
tehniške srednje šole. 

Sremska Rača-Sava (otvoritev te 
postaje za promet brzovoznega 
in sporovoznega kosovnega bla
ga); glej: Železniške postaje in 
železniška postajališča. 

Sresko poglavarstvo v Gorenjem 
Logatcu (premestitev v Dolenji 
Logatec); glej: Logaško sresko 
poglavarstvo. 

Statistika vrnjenega blaga; izpre-
memba razpisa C. br. 52.897/27 
o njeni voditvi. 383, 115, str. 
771. 

Steklenice za točenje alkoholnih 
pijač in mleka (pravila o njih 
prvem in občasnem žigosanju 
in tarifa za pobiranje žigovine 
in doplačil za njih pregled in 
žigosanje); glej: Mere in meril
ne priprave itd. 

Stevan Bošnjaković v Novem Sadu 
sme poslovati z valutami; glej: 
Valute. 

Stojnina (železniške proge in po
staje, na katerih so roki, prosti 
stojnine, znižam od 24 ur na 
6 ur) ; glej: Roki, prosti stoj
nine. 

Stražara 219 (otvoritev tega po
stajališča); glej: Železniške po
staje in železniška postajališča. 

Stroji in strojni deli, ki se izdelu
jejo v državi: 
II. eeznamek 308, 86, str. 602; 
III. eeznamek 346, 101, str. 698. 

Strojna šola, mornarnična (uredba 
p njej); glej: Mornarnična stroj
na šola. 

Strokovne šole, ženske (razvrsti
tev učiteljic); glej: Učiteljice 
na ženskih strokovnih šolah itd. 

Strokovni izpit, državni, za pre
stop iz pripravljalne skupine v 
pomožno skupino : administra
tivnih uradnikov, službujočih v 
resortu ministrstva za narodno 
zdravje (pravila); glej: Admini
strativni uradniki v resortu mi
nistrstva za narodno zdravje; 
asistentov na univerzah in na 
visokih šolah z veljavo univerz 
(pravila) ; glej: Asistenti na uni
verzah itd.; učiteljev, uradnikov 
in strokovnega osebja na držav
ni glasbeni akademiji v Zagrebu 
(pravila); glej: Državna glas
bena akademija v Zagrebu. 

Strokovno izobražanje pripravni
kov za uradnike poštno-tele-
grafsko-telefoneke stroke (pra
vilnik); glej: Poštno-telegraf-
sko-telefonski pripravniki 

Strupi in strupene stvari; posest 
in prodajanje. 94, str. 646. 

Svojina, industrijska (pravilnik 
glede izpremembe naredbe z 
dne 7. februarja 1921. o posto
panju pri njeni zaščiti na pod
stavi mednarodnih pogodb in 
zakon o konvenciji za njeno I 

I zaščito, podpisani v Haagu dne 
! 6. novembra 1925.); glej: Indu-
| strijeka svojina. 

sodov; glej: Mere in merilne 
priprave itd. 

o pobiranju žigovine za preiz
kušanje čistine in žigosanje 
izdelkov iz zlata, srebra in 
platine; glej: Izdelki iz zlata, 
srebra in platine; 

uvozna carinska na blago iz 
Velike Britanije, njenih kolo
nij itd. (minimalni stavki); 
glej: Blago iz Velike Brita
nije itd.; 

uvozna carinska (rok za upo
rabljanje ugodnosti iz občih 
opazk k XV. delu je podalj
šan); glej: Ugodnosti iz občih 
opazk k XV. delu uvozne ca
rinske tarife; 

železniške; glej: Železniške 
tarife. 

Tečaji, obračunjevalni, za državna 
izplačila v tuji valuti; glej: Ob-
računjevalni tečaji itd. 

Tehniške srednje šole, državne 
(pravilnik o delovanju, redu in 
pouku na njih); glej: Državne 
tehniške srednje šole. 

novanje članov teh komisij pr i . Tisk (popravek k zakonu o tisku) ; 
velikih županih ljubljanske in i glej : Zakon o tisku. 

Sandor Maravič v Zagrebu sme 
poslovati z valutami; glej: Va
lute. 

St. Jurij pod Kumom; izpremem-
ba med to krajevno (politično) 
občino in krajevno (politično) 
občino Radečami 108, str. 738. 

Skoda : 
elementarna (uredba o odpisu 

davka ob njej); glej: Odpis 
davka ob elementarni škodi; 

po ognju in toči (kolektivno 
obligatorno zavarovanje vseh 
članov agrarnih zajednic in 
pravilnik za njega tehnično 
izvajanje); glej: Agrarne za
jednice; 

vojna (sestava pogodb za naro
čila); glej: Vojna škoda. 

Šoferji (pravilnik o nagradah čla
nom komisij za njih izpite, ime 

mariborske oblasti in dopušča
nje motornih vozil in vozačev 
[šoferjev] v ljubljanski in mari
borski oblasti); glej: Komisije 
za pregledovanje motornih vo
zil itd. in: Dopuščanje motornih 
vozil in vozačev (šoferjev) itd. 

Šole: 
državne tehniške, srednje (pra

vilnik o delovanju, redu in 
pouku na njih); glej: Držav
ne tehniške srednje šole; 

meščanske in osnovne (razvrsti
tev učiteljic ženskih ročnih 
del); glej: Učiteljice na žen
skih strokovnih šolah itd.; 

mornarnična strojna (uredba o 
njej) ; glej : Mornarnična stroj
na šola; 

osnovne in meščanske (ocenja-
nje učiteljstva); glej: Učitelj-
stvo itd.; 

ženske strokovne (razvrstitev 
učiteljic); glej: Učiteljice na 
ženskih strokovnih šolah itd. 

Šolstvo, obrtno in trgovinsko (usta
novitev sklada pri velikem žu
panu mariborske oblasti); glej: 
Obrtno in trgovinsko šolstvo. 

Špirit, denaturirani (izpremembe 
in dopolnitve v pravilniku z 
dne 9. julija 1925. o njega pro
dajanju); glej: Denaturirani 
špirit. 

Število, maksimalno, potnikov, na 
potniških ladiah (pravilnik za 
njega ugotavljanje); glej: Pot
niške ladje. 

Štirinajsti kupon državnega inve
sticijskega posojila iz leta 1921. 
(izplačevanje); glej: Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921. 

Študenti farmacevtskega oddelka 
na filozofski fakulteti v Zagrebu 
(pravilnik o njih praktičnih va
jah v javnih lekarnah); glej: 
Praktične vaje v javnih lekar
nah itd. 

Švica (uvoz presnega in predela
nega mesa); glej: Meso. 

Taksa na vstopnice (uredba, kako 
jo je izračunavati in pobirati); 
glej: Vstopnice. 

Taksni in pristojbinski pravilnik; 
izpremembe in dopolnitve. 382, 
115, str. 770; 396, 118, str. 799. 

Tara: 
izpremembe in dopolnitve čle

na 10. pravil 226, 64, str. 454; 
301, 86, str. 601; 326, 96, str. 
655; popravek 339, 100, str. 
687; 406, 122, str. 866; 

leseni pobarvani sodi, v katerih 
se uvaža sojevo olje, se sma
trajo za priznan zavoj 246, 
69, str. 501; 

na mast, ki se uvaža v lesenih 
sodih 411, 122, str. 866; 

na mastna olja, ki se uvažajo v 
lesenih sodih 268, 74, str. 531 ; 

na motvoze in vrvce iz bakrene 
žice in iz bakrove zlitine in 
na vrvi iz železne žice 247, 69, 
str. 502. 

Tarife: 
luška; glej: Luška tarifa; 
o pobiranju tlakovine (ukinitev 

tretjega odstavka točke V. v 
razpisu z dne 12. maja 1928., 
C. br, 18.121); glej: Tlako-
vina ; . 

o pobiranju žigovine in doplačil 
za pregled in žigosanje mer 
in merilnih priprav, stpklenic 
in posod za točenje alkohol
nih pijač in mleka, istotako 

Tlakovina; tarifa za njeno pobi
ranje (ukinitev tretjega odstav
ka točke V. v razpisu z dne 
12. maja 1928., C. br. 18.121). 
290, 82, str. 581. 

Tobačne tvornice; pravilnik o de
lavskih kategorijah in plačil
nem sistemu. 385, 115, str. 776. 

Toča (kolektivno obligatorno za
varovanje vseh članov agrarnih 
zajednic zoper škode po njej in 
pravilnik za tehnično izvajanje 
tega zavarovanja); glej: Agrar
ne zajednice. 

Točenje alkoholnih pijač in mleka 
(pravila o prvem in občaenem 
žigosanju in tarifa o pobiranju 
žigovine in doplačil za pregled 
in žigosanje steklenic in posod) ; 
glej: Mere in merilne priprave 
itd. 

Točnost (meje pri sodih); glej: 

Sodi. 
<To F os» (Solun); ta list je v naSi 

državi dovoljen. 79, str. 566. 
Tovorki (za njih uradno ozname-

novanje po carinskem postopa
nju ni treba plačevati žigovine); 
glej: Uradno oznamenovanje va
gonov itd. 

Tovorni listi; nova emisija. 112, 
str. 758. 

Tramvajski vozovi; železniške 
ugodnosti za njih prevoz. 250, 
69, str. 503. 

Tranzitne pošiljke; carinsko-ielez-
niško postopanje z njimi 378, 
112, str. 758; popravek 398, 118, 
str. 799. 

Trbovlje (izpremembe v lastništvu 
tamošnje lekarne); glej: Lekar
na v Trbovljah. 

Trgovci (njih legitimiranje, kadar 
zbirajo naročila); glej: Legiti
miranje trgovcev itd. 

Trgovinska pogodba z Avstrijo; 
popravek h končnemu zapis
niku. 278, 78, str. 560. 

Trgovinske in obrtne obratoval
nice; njih odpiranje ïn zapira
nje: 

vobče: izpremembe in dopol
nitve v uredbi o njih odpira
nju in zapiranju 255, 71, str. 
513; popravka k tej uredbi 
238, 66, str. 469; 

v ljubljanski oblasti 240, 66, str. 
469; 422. 123, str. 875; 

v mariborski oblasti 271, 75, str. 
537. 

Trgovinski potniki (naredba o iz
dajanju legitimacij zanje in ee
znamek legitimacij, ki jih je 
izdala zbornica za trgovino, obrt 
in industrijo v Ljubljani od dne 
19. avgusta do dne 19. novem
bra 1928.); glej: Legitimacije 
za trgovinske potnike. 

Trgovinski žigi (zakon o arrange-
mentu glede njih mednarod
nega registriranja,' podpisanem 
v Haagu dne 6. novembra 1925.) ; 
glej: Tvorniški in trgovinski 
žigi. 

Trgovinsko brodarstvo, rečno (pra
vilnik o izpitih za kapetane in 
vodje ladij v njem); glej: Ka
petani in vodje ladij v rečnem 
trgovinskem brodarstvu. 

Trinajsti kupon posojila za likvi
dacijo .agrarnih odnošajev v 
Bosni in Hercegevini iz leta 
1921. (izplačrvan :e); glej: Po-
sonlo za likvidacijo agrarnih 
odnošajev v Bosni in Hercego
vini iz leta 1921. 

Triplikati prstnih deklaracij: glej: 
Poštne deklaracije. 

Trošarina, državna; glej: Državna 
trošarina. 
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Tržič (davčni urad je ukinjen in 
njegovi posli so dodeljeni davč
nemu uradu v Kranju); glej: 
Davčni uradi v Marenbergu, 
Tržiču in Velikih Laščah. 

Tuja valuta (obračunjevalni tečaji 
za državna izplačila v njej); 
glej: Obračunjevalni tečaji itd. 

Turisti, ki prihajajo s sklopnimi 
čolni; carinske olajšave zanje. 
291, 82, str. 581. 

Tvorniški in trgovinski žigi; za
kon o arrangementu glede njih 
mednarodnega registriranja, pod
pisanem v Haagu dne 6. novem
bra 1925. 356, 105, str. 720. 

u. 
Učenci (proračun o razbodkih in 

dohodkih fonda za njih zdrav
stveno zaščito za šolsko leto 
1928./1929.); glej: Zdravstvena 
zaščita učencev. 

Učiteljice na ženskih strokovnih 
šolah in učiteljice ženskih roč
nih del na meščanskih in osnov
nih šolah; razvrstitev. 369, 110, 
str. 747. 

«Učiteljski dom» v Ljubljani; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43 322. 

Učiteljstvo na osnovnih in me
ščanskih šolah; njega ocen;anje. 
120, str. 819. 

Učni program za višji in nižji 
poštno - telegrafski tečaj; glej: 
Poštno-telegrafski višji in nižji 
tečaj. 

«Udruženje penzionera i penzio
nerki državnih železnica> v Sa
rajevu, «Udruženje samostalnih 
izobraženih sli'epaca Hrvatske, 
Slavonije i Međimurja* v Za
grebu, «Udruženje šumadijskih 
četnika .Karađorđe'» v Kragu-
jevcu in «Udruženie Topličana» 
v Beogradu; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

Ugodnosti iz občih opazk k XV. 
delu uvozne carinske tarife: 
izprememba v pravilniku C. 

br. 39.200/26 325- 96, str. 654; 
rok za njih uporabljanje je po

daljšan 320, 91, str. 631; 370, 
110, str. 748. 

Ugodnosti, železniške; glej: Želez
niške ugodnosti. 

Ugotavljanje maksimalnega šte
vila potnikov in količine blaga 
na potniških ladiah (pravilnik); 
glei: Potniške ladje. 

«UJ Idök> (Budimpešta); ta list 
je v naši državi dovoljen. 104, 
str. 713. 

Ukazi: 
ukaz, s katerim se zaključuje 

dosedanje redno zasedanje in 
otvarja prihodnje rrdno za
sedanje narodne skupščine, in 
ukaz, s katerim se odreja 
otvoritev rednega zasedanja 
narodne skupščine; glej: Na
rodna skupščina; 

8 katerim se sklicujejo vse ob
lastne skupščine na redno za
sedanje; glej: Oblastne skup
ščine. 

Umetni vžigalniki in kresilniki; 

pravilnik. 324, 96, str. 653. 
Umetno gnojilo, ki je njegovo 

ocarinjanje združeno z oprav
ljanjem carinskih formalnosti; 
uvozne ekspedicije. 282, 78, str. 
562. 

Univerza v Ljubljani; rektor in 
dekani za študijsko leto 1928./ 
/1929. 65, str. 468. 

Uprave: 
davčne pri finančni direkciji v 

Ljubljani (ustanovitev); glej: 
Finančna direkcija v Ljub
ljani ; 

državna (uredba o ustanovitvi 
in ustroju komisije za nje ure
ditev in imenovanje članov); 
glej: Komisija za ureditev 
uprave; 

osrednja za mere in dragocene 
kovine (zakon, popravek, za
četek poslovanja); glej: Osred
nja uprava za mere in drago
cene kovine. 

Uradniki : 
administrativni v resortu mini

strstva za narodno zdravje 
(pravila o opravljanju njih 
državnega strokovnega izpita 
za prestop iz pripravljalne 
skupine v pomožno skupino) ; 
glej: Administrativni uradniki 
v resortu ministrstva za na
rodno zdravje; 

državni in ostali uslužbenci (iz
plačilo razlike v njih prejpm-
kih za čas od dne 1. oktobra 
192& do dne 1. maja 1924); 

glej: Državni uradniki in 
ostali uslužbenci. 

Uradniki in uslužbenci poštno-
telegrafske in telefonske stroke; 
pravilnik o njih odsotstvovanju 
in bolovanju. 233, 65, str. 462. 

Uradno oznamenovanje vagonov 
in tovorkov po carinskem po
stopanju; zanje ni treba plače
vati žigovine. 310, 87, str. 606. 

Uredbe osrednje vlade: 
kako je izračunavati in pobirati 

takso na vstopnice; glej: 
Vstopnice; 

o določitvi činov in razvrstitvi 
zvanj finančne stroke; glej: 
Finančna stroka; 

o mornarnični strojni šoli; glej: 
Mornarnična strojna šola; 

o odpiranju in zapiranju trgo
vinskih in obrtnih obratoval
nic (jzpremembe, dopolnitve 
in popravka); glej: Trgovin
ske in obrtne obratovalnice"; 

o odpisu davka ob elementarni 
škodi; glej: Odpis davka ob 
elementarni škodi; 

o organizaciji finančne stroke 
in službe finančnega uprav
nega oblastva; glej: Finančna 
stroka in služba finančnega 
upravnega oblastva; 

o organizaciji posredovanja dela 
(naredba o nje izvajanju) ; 
glej: Posredovanje dela; 

o področju in načinu poslovanja 
komisije za ugotovitev do
hodka od zemljišč kakor tudi 
o izvršitvi popisa zemljišč v 
krajinah, kjer še niso izdelani 
katastrski podatki; glej: Do
hodek od zemljišč in: Popis 
zemljišč; 

o ureditvi osrednje uprave za 
mere in dragocene kovine; 
glej: Osrednje uprava za mere 
in diagocene kovine; 

o ureditvi, področju in območju 
kontrol mer in dragocenih 
kovin; glej: Kontrole mer in 
dragocenih kovin; 

o ureditvi, področju in območju 
kontrol sodov; glej: Kontrole 
sodov; 

o ustanovitvi in ustroju komi
sije za ureditev uprave; glej: 
Komisija za ureditev uprave; 

za izvrševanje zakona o posesti 
in nošeniu orožja; glej: Orožje. 

Uredbe velikih županov ljubljan
ske in mariborske oblasti: 
o dopuščanju motornih vozil in 

vozačev (šoferjev); glej: Do
puščanje vozil in vozačev (šo
ferjev) ; 

o odpiranju in zapiranju trgo
vinskih in obrtnih obratoval
nic; glej: Trgovinske in obrt
ne obratovalnice; 

o prenosu poslov nadzornega in 
disciplinskega gospostva nad 
okrajnimi zastopi v Sloveniji 
na oblastno samoupravo v 
Ljubljani, odnosno v Mari
boru; glej: Okrajni zastopi v 
Sloveniji. 

Uslužbenci : 
civilni državni (dopolnitev pra

vilnika o posebnih dokladah 
na plačo, v denarju ali v na
ravi, glede generalne direk
cije katastra in njej podreje
nih naprav); glej: Generalna 
direkcija katastra in njej pod
rejene naprave; 

narodne skupščine (pravilnik); 
glej: Narodna skupščina; 

poštno-telegrafske in telefonske 
stroke (pravilnik o njih od
sotstvovanju in bolovanju); 
glej: Uradniki in uslužbenci 
poštno-telegrafske in telefon
ske stroke. 

Usnjarska in čevljarska zadruga 
«Runo> v Tržiču; glej: Oprosti
tev od taks po naredbi mini
stra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Ustanovitev carinskih oddelkov 
pri finančnih direkcijah; glej: 
Finančne direkcije. 

Ustroj pokojninskega fonda za 
osebje direkcije rečne plovitve 
(pravilnik); glej: Osebje direk
cije rečne plovitve. 

Uvoz: blaga iz angleških kolonij 
itd. (seznamek onih kolonij, ka
terih blago ima ob uvozu pri 
nas pravico, ukoriščati največjo 
ugodnost), iz Belgije (potrdila 
industrijske zbornice v Liège-u 
o izvoru blaga), iz Estonije, iz 
Kanade, s Kanarskih otokov, iz 
Saarske kotline (ocarinjanje po 
največji ugodnosti), iz Velike 
Britanije, njenih kolonij itd. 
(minimalni stavki carinske ta
rife), pogojni v predelavo (rok 
za povračilo zavarovanj, polože

nih za tako blago); glej: Blago; 
kvart, izdelanih na pločevini in 
drugih kovinah, je prepovedan; 
glej: Kvarte itd.; masti, mast
nih olj v lesenih sodih in soje-
vega olja v lesenih sodih; mot
vozov iz bakrene žice in iz 
bakrove zlitine; glej: Tara; 
presnega in predelanega mesa 
v Švico; glej: Meso; vrve iz 
bakrene žice in iz bakrove zli
tine in vrvi iz železne žice; glej: 
Tara. 

Uvozna carina: na melaso; opro
stitev: plugov in plužen, prepa
rata olivazana, reparacijskega 
materiala, selekcioniranega ma-
hurjevega semena; glej dotični 
predmet. 

Uvozna carinska tarifa (rok za 
uporabljanje ugodnosti iz občih 
opazk k XV. delu je podaljšan) ; 
glej: Ugodnosti iz občih opazk 
k XV. delu uvozne carinske 
tarife. 

Uvozne ekspedicije: 
umetnega gnojila; glej: Umetno 

gnojilo; 
vzorcev in modelov, ki se»uva-

žajo iz pogodbenih držav na 
povratek (popravek k navodi
lom); glej: Vzorci in modeli 
iz pogodbpnih držav. 

Uvozno ocarinjanje: avtomobilnih 
gum, instalacij za klavnice, 
kablov in ostalih vodov za elek
trični tok, nadalje pomešanih 
etrov; glej dotični predmet. 

Vagoni (za njih uradno ozname
novanje po carinskem postop-
niku ni treba plačevati žigo
vine); glej: Uradno oznameno
vanje vagonov itd. 

Vaje, praktične študentov farma
cevtskega oddelka na filozofski 
fakulteti v Zagrebu v javnih 
lekarnah (pravilnik); glej: 
Praktične vaje v javnih lekar
nah itd. 

Valute: 
cenovniki, po katerih se mora 

vršiti zavarovanje valute ob 
izvozu blaga; glej: Cenovniki 
itd.; 

tuje (obračunjevalni tečaji za 
državna izplačila v njej) ; glej: 
Obračunjevalni tečaji itd.; 

zlata ali inozemska (kurzi li
stin, izdanih na to valuto); 
glej: Kurzi listin itd.; 

z njimi smejo poslovati: Avram 
M. Alhakel v Leskovcu 83, 
str. 585; Kreditna zadruga za 
trgovino in industrijo v Mur
ski Soboti 96, str. 653; Mihajlo 
Samoukovič iz Raba v Baski 
na otoku Krku 78, str. 557; 

Nikola Cvetković in Braća Si-
mončević v Ohridu 115, str. 
769; Sezonska bilelarnica 
«,Putnika', društva za saobra
ćaj putnika i turista, a. d. u 
Beogradu,» na postaji na Je
senicah 63, str. 445; Stevan 
Bošnjaković v Novem Sadu 
120, str. 817; Sandor Maravić 
v Zagrebu 102, str. 701. 

Velika Britanija, nje kolonije itd. 
(minimalni stavki carinske ta
rife na blago); glej: Blago iz 
Velike Britanije itd. 

Velika prodaja soli (pravilnik) ; 

glej: Sol. 
Velike Lašče (davčni urad je uki

njen in njegovi posli so do
deljeni davčnemu uradu v Rib
nici); glej: Davčni uradi v Ma
renbergu, Tržiču in Velikih La
ščah. 

«Veliko - kikindski atletski klub 
,Srbija'» v Veliki Kikindi; glej: 
Oprostitev od' takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Verska občina, izraelitska v Mur
ski občini (inkorporacija izrae-
litov v mariborski in ljubljan
ski oblasti); glej: Izraeliti v 
mariborski in ljubljanski ob
lasti. 

Veterinarska fakulteta v Zagrebu; 
predmet «higiena mesa in mle
ka» je premeščen v VII. in 
VIII. semester. 373, 110, str. 
748. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani: 
kapitaliziranje čistega donosa 

cenitev v njega območju v 
letu 1929.; glej: Cenitve itd.; 

povračilo za stroške preiskoval
nega zapora in izvršitve kazni 
za enega kaznjenca in en dan 
v letu 1929. za sodne jelnišč-
nice v njega območju; glej: 
Preiskovalni zapor itd. 

Višji poštno-telegrafski tečaj (učni 
program); glej: Pošfno-telegraf-

1 ski višji in nižji tečaj. 

Vlačcnje morskih in rečnih ladij 
in plovnih objektov na suho 
(ocarinjanje komp'etnih insta
lacij za to); glej: Morske in 
rečne ladje in plovni objekti. 

Vlak S. O.E.; nova tarifa za pre
voz ekspresnega blaga. 294, 82, 
str. 584. 

Vodi za električni tok (uvozno 
ocarinjanje); glej: Kabli itd. 

Vodje ladij v rečnem trgovinskem 
brodarstvu (pravilnik o njih iz
pitu); glej: Kapetani in vodje 
ladij v rečnem trgovinskem bro
darstvu. 

Vojna škoda; sestava pogodb za 
naročila. 89, str. 620; 106, str. 
728. 

Vojni dolg naše kraljevine Zdru
ženim ameriškim državam (za
kon o pogodbi, s katerim se 
ureja ta dolg); glej: Pogodba z 
Združenimi ameriškimi drža
vami itd. 

Volitve delegatov za občni zbor 
pokojninskega zavoda za na
meščence v Ljubljani (izid); 
glej: Pokojninski zavod za na
meščence v Ljubljani. 

Vozila: 
motorna (pravilnik o nagradah 

članom komisije za njih pre
gledovanje in komisij za iz
pite njih vozačev fšoferjev], 
imenovanje članov teh komi
sij pri velikih žunanih ljub
ljanske in mariborske oblasti 
in dopuščanje motornih vozil 
in vozačev [šoferjevi v ljub
ljanski in mariborski oblasti); 
glej: Komisije za pregledo
vanje motornih vozil itd. in: 
Dopuščanje motornih vozil in 
vozačev (šoferjev) itd.; 

železniška (železniška ugodnost 
za njih prevoz); glej: Želez
niška vozila. 

Vozovi: 
spalni mednarodne družbe 

«Waggons Lits» (supplrment 
za njih uporabo je zvišan); 
glej: Spalni vozovi itd.; 

tramvajski (železniške ugodno
sti za njih prevoz); glej: 
Tramvajski vozovi; 

železniški, potniški (cenovnik 
predmetov v njih); glej: Ce
novnik predmetov v železni
ških potniških vozovih. 

Vransko; razmejitev med tem sod
nim okrajem \n sodnim okrajem 
Brdom. 362, 106, str. 726. 

Vrednost: 
letna naturalnih prejemkov na

meščencev v ljubljanski in 
mariborski oblasti v dinarjih; 
glej: Nameščenci v ljubljan
ski in mariborski oblasti; 

nepremičnin v mestni občini 
ljubljanski (mnogokratniki za 
davščino od prirastka nanjo); 
glej: Ljubljanska mestna ob
čina. 

Vrnjeno blago (izpremembe raz
pisa C. br. 52.397/27 o voditvi 
statistike); glej: Statistika vrnje
nega blaga. 

Vrvce iz bakrene žice in iz ba
krove zlitine in vrvi iz železne 
žice (tara); glej: Tara. 

Vstopnice; uredba, kako je izra
čunavati in pobirati takso na
nje. 349, 102, str. 701. 

Vzdrževanje katastra zgradb (pra
vilnik); glej: Kataster zgradb. 

Vzorci in modeli iz pogodbenih 
držav; popravek k navodilom, 
kako naj se izvršujejo uvozne 
ekspedicije vzorcev in modelov, 
ki se uvažajo iz pogodbenih 
držav na povratek. 283, 78, str. 
562. 

Vžigalniki, umetni (pravilnik); 
glej: Umetni vžigalniki in kre-
silniki. 

Z. 
Zadolžnice, 4iA%ne, Kranjske de

želne banke (XX Vili. žrebanje); 
glej: Žrebanje; -

Zadruga za zavarovanje živine v 
Loškem potoku; glej: Oprosti
tev od taks po naredbi ministra 
za finance z dne 25. decembra 
1923., št. 43.322. 

Zajednice, agrarne (kolektivno 
obligatorno zavarovanje njih 
članov zoper škode po ognju in 
toči in pravilnik za tehnično iz
vajanje tega zavarovanja); glej: 
Agrarne zajednice. 

Zakoni: 
o arrangementu glede medna

rodnega registrirana tvorni-
ih in trgovinskih žigov, pod

pisanem v Haagu dne 6. no
vembra 1925.; glej: Tvorniški 
in trgovinski žigi; 

rod 
ikil 

o dobrovoljcih; glej: Dobro
voljci; 

o državljanstvu kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 
glej: Državljanstvo kral'evine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

o kontroliranju čistine izdelkov 
iz zlata, srebra in platine; 
glej: Izdelki iz zlata, srebra 
in platine; 

o konvenciji za zaščito indu
strijske svojine, podpisani v 
Haagu dne 6. novembra 1925.; 
glej: Industrijska svojina; 

o merah, njih rabi v javnem 
prometu in nadzorstvu nad 
njimi; glej: Mere; 

o monopolu petroleja (pravilnik 
za njega izvrševanje); glej: 
Petrolej; 

o neposrednjih davkih (popra
vek); glej: Neposrednji davki; 

o nujnem izvajanju javnih del 
in pomoči v siromašnih kra
jinah, oškodovanih po ele
mentarnih nezgodah; glej: 
Javna dela v siromašnih kra
jinah itd.; 

o odvračanju in zatiranju žival
skih kužnih bolezni; glej: 
Živalske kužne bolezni; 

o osrednji upravi za mere in 
dragocene kovine, o kontro
lah mer in dragocenih kovin 
in o kontrolah sodov; glej: 
Osrednja uprava za mere in 
dragocene kovine ali: Kon
trole mer in dragocenih ko
vin ali: Kontrole sodov; 

o pogodbi med našo kraljevino 
in Združenimi ameriškimi 
državami, s katero se ureja 
vojni dolg naše kraljevine 
Združenim ameriškim drža
vam; glej: Pogodba z Zdru
ženimi ameriškimi državami 
itd.; 

o pokojninskem zavarovan;u na
meščencev (dopolnitev § 3., 
nadaljnja veljavnost § 87.); 
glej : Pokojninsko zavarovanje 
nameščencev; 

o posesti in nošenju orožja; 
glej: Orožje; 

o sodnikih rednih sodišč; glej: 
Sodniki rednih sodišč; 

o tisku (popravek); 348, 102, 
str. 701; 

o ureditvi rednih podišč za kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev; glej: Redna sodišča 
itd.; 

s katerim se nekatere občine 
splitske in ljubljanske obla
sti pripa'ajo primorsko-kraji-
ški oblasti (naredba za iz
vedbo tega zakona); glej: 
Pripojitev nekaterih občin 
itd. 

Zamejničevanje katastrskih (davč
nih) občin; pravilnik. 279, 78, 
str. 560. 

«Zanati ijsko udruženje» v Zemu
nu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Zapiranje trgovinskih in obrtnih 
obratovalnic vobče in posebe v 
ljubljanski oblasti; glej: Trgo
vinske in obrtne obratovalnice. 

Zapisnik, končni, k trgovinski po
godbi z Avstrijo (popravek); 
glej: Trgovinska pogodba z 
Avstrijo. 

Zapor, preiskovalni, in izvršitev 
kazni za enega kaznjenca in en 
dan za sodne jetniščnice v ob
močju ljubljanskega višjega de
želnega sodišča v letu 1929.; 
glej: Preiskovalni zaDor itd. 

Zaposlovanje inozemskih delavcev 
(drugi odstavek § 8. v pravil
niku je začasno razveljavljen); 
glej: Inozemski delavci. 

Zastavni listi Kranjske deželne 
banke, 4%%ni (XXVIII. žreba
nje); glej: Žrebanje. 

Zastopi, okrajni, v Sloveniji; glej: 
Okrajni zastopi v Sloveniji. 

Zaščita industrijske svojine (pra
vilnik glede izpremembe nared
be z dne 7. februarja 1921. a 
postopaniu pri njej na podstavi 
mednarodnih pogodb in zakon 
o konvenciji, podpisani v Haagu 
dne 6. novembra 1925.); glej: 
Industrijska svojina. 

Zaščita, zdravstvena: 
mater in dece (pravilnik cen

tralnega zavoda v Beogradu); 
glej: Centralni zavod za 
zdravstveno zaščito itd.; 

učencev (proračun o razhodkih 
in dohodkih fonda za to za
ščito za šolsko leto 1928./ 
/1929.); glej: Zdravstvena za
ščita učencev. 

Zatiranje živalskih kužnih bolezni 
(zakon); glej: Živalske kužue-
bolezni. 



XXI 
Zavarovanja, položena za blago, 

ki se je uvozilo pogojno v pre
delavo (rok za povračilo); glej: 
Blago, uvoženo pogojno v pre
delavo. 

Zavarovanje: 
kolektivno obligatorno vseh 

članov agrarnih zajednic zo
per škode po ognju in toži in 
pravilnik za tehnično izvaja
nje; glej: Agrarne zajednice, 

pokojninsko nameščencev v 
ljubljanski in mariborski ob
lasti (letna vrednost njih na
turalnih prejemkov v dinar
jih: § 87. zakona velja še 
nadalje); glej: Pokojninsko 
zavarovanje nameščencev; 

pokojninsko nameščencev za 
Slovenijo in Dalmacijo (izpre-
memba plačilnih razredov) ; 
glej: Nameščenci v Sloveniji 
in Dalmaciji. 

Xavod, centralni, za zdravstveno 
zaščito mater in dece v Beo
gradu (pravilnik); glej: Cen
tralni zavod za zdravstveno za
ščito itd. 

Zbornica za trgovino, obrt in in
dustrijo v Ljubljani; odobritev 
proračuna in pobiranje doklade 
za leto 1929. 123, str. 877. 

Zdraviliški red za letovišče Bled 
(dodatek k naredbi, s katero 
se deloma izpreminja ta red) ; 
glej: Letovišče Bled. 

Zdravniška zbornica za Slovenijo; 
izpremembe v seznamku zdrav
nikov, vpisanih'v njen imenik. 
71, str. 517; 75, str. 539; 78, str. 
662; 82, str. 582; 83, str. 585; 
90, str. 632; 91, str. 632; 96, str. 
656; 98, str. 676; 100, str. 688; 
101, str. 699; 102, str. 703 in 704;. 
107, str. 735; 110, str. 748; 115, 
str. 773; 116, str. 781; 119, str. 
814. 

"Zdravstvena zaščita: 

mater in dece (pravilnik cen
tralnega zavoda v Beogradu); 
glej: Centralni zavo?. za zdrav
stveno zaščito itd.; 

učencev; proračun o razhodkih 
in dohodkih fonda za to za
ščito za šolsko leto 1928./ 
/1929. 352, 102, str. 703. 

Zdravstvono-statistične razmere v 
mariborski oblasti leta 1927. 94, 
str. 647. 

Združene ameriške države (zakon 
o pogodbi, s katero se ureja 
vojni dolg naše kraljevine Zdru
ženim ameriškim državam); 
glej: Pogodba z Združenimi 
ameriškimi državami itd. 

Združene opekarne, d. d. v Ljub
ljani; izprememba pravil je 
odobrena. 123, str. 877. 

Zemljišča: 
njih popis v krajinah, kjer še 

niso izdelani katastrski po
datki); glej: Popis zemljišč; 

uredba o področju in načinu 
poslovanja komisije za ugo
tovitev dohodka od njih; glej: 
Dohodek od zemljišč. 

Zemljiške knjige na Dunaju; ob
novitev. 118, str. 793. 

Zgradbe (pravilnik o sestavljanju 
in vzdrževanju njih katastra); 
glej: Kataster zgradb. 

Zlata valuta (kurzi listin, izdanih 
na to valuto); glej: Kurzi listin 
itd. 

Zlato (proizvaianje in prodaianje 
izdelkov s čistino 2R0/1000 in 
tarifa o pobiranju žigovine za 
preizkušanje njih čistine in njih 
žigosan'e); glej: Izdelki iz zlata, 
srebra in platine. 

Znamke: 
poplavne (te znamke so vzete 

iz prometa); glej: Poplavne 
znamke; 

poštne, ki so vzete iz prometa; 
glei: Poštne znamke. 

Zrakoplovstvo; pravilnik za iz
vrševanje odredb iz člena 8. 
pogodbe, sklenjene med našo 
kraljevino in Mednarodno del
niško družbo. 234. 65, str. 462. 

Zvanja finančne stroke (uredba o 
razvrstitvi); glej: Finančna 
stroka. 

«Zveza goetilničarskih zadrug ma
riborske oblasti» v Mariboru; 
glej: Oprostitev od takse iz far', 
post. 1. taksne tarife. 

ž. 
Železniška vozila; železniška ugod

nost za njih prevoz. 321, 91, str. 
636. 

Železniške direkcije, oblastne 
(ustanovitev pravnih odsekov 
pri njih); glej: Oblastne želez
niške direkcije. 

- Železniške postaje.; izpremembe, 
dopolnitve in popravki v njih 

imeniku 250, 69, str. 503; 286, 
79, str. 568; 321, 91, str. 635; 
335, 99, str. 683. 

Železniške postaje in železniška 
postajališča: 
izprememba naziva: Podvezica 

v naziv: Podvežica-Trsat 299, 
85, str. 600; 

postaja Sremska Raca - Sava 
(otvoritev za promet brzovoz-
nega in sporovoznoga kosov
nega blaga) 286, 79, str. 568; 

postajališče Stražara 219 (otvo
ritev) 294, 82, str. 584. 

Železniške svrhe (imenovanje iz
vedencev za razlastitve v ljub
ljanski in mariborski oblasti) ; 
glej: Razlastitve v železniške 
svrhe. 

Železniške tarife: 
del I. (dodatek A) in tarifa po

stranskih pristojbin (dopolni
tev § 63.) 250, 69, str. 503; 
285, 78, str. 563 (dopolnitev) ; 

del II., za prevoz blaga itd. (iz
premembe in dopolnitve) 250, 
69, str. 503; 285. 78, str. 563; 
286, 79, str. 568; 294, 82, str. 
584; 311, 87, str. 608; 321, 91, 
str. 635; 

del II., za prevoz potnikov, prt
ljage in ekspresnega blaga (iz
prememba) 259, 71, 520; 286, 
79, str. 568 (obrazec K-56 
[vzorec 2]); 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, del II. (izpremem
ba glede računanja voznine 
za prevoz praznih privatnih 
vagonov) 259, 71, str. 519; 

lokalna tarifa za prevoz blaga 
itd. (izpremembe, dopolnitve 
in popravek) 241, 60, sir. 471; 
259, 71, str. 519; 261, 72, str. 
624; 285, 78, str. 564; 294, 82, 
str. 584; 297, 83, str. 588; 299, 
85, str. 600; 314, 90, str. 624; 
321, 91, str. 635; 

nova za prevoz ekspresnega 
blaga z vlakom S. O. E. ; glej : 
Vlak S. O. E. 

Železniške ugodnosti: 
za izvoz presnih sliv čez Št. ll j-

državno , mejo in Jesenice-
državno mejo; glej: Presne 
slive ; 

za prevoz: blaga skozi Devde-
lijo; glej: Prevoz blaga skozi 
Devdelijo; cirkusov s poseb-
'nimi vlaki; glei: Cirkusi; 
kamenitih kock, lesnega oglja 
in neoluščenega riža ; glej do- ! 
tični predmet; nezaposlenih 
delavcev (pravilnik); glej: 
Nezaposleni delavci; tramvaj
skih voz; glej: Tramvajski 
vozovi ; železniških vozil ; glej : 
Železniška vozila. • 

Železniški blagovni promet med 
Trstom (Trieste), Reko (Fiume), 
Puljem (Pola) in Rovinjem (Ro-
vigno d'Istria) in madžarskimi 
železnicami 230, 64, str. 457 in 
str. 459. i 

Železniški direktni blagovni pro- \ 
met: j 
vobče: izpremembe in d opol-j 

nitve 286, 79, str. 568; ! 
med postajami bolgarskih že

leznic na eni strani in posta
jami madžarskih, avstrijskih, 
češkoslovaških in pol-'skih že
leznic na drugi strani (dopol
nitev) 2?0. 64, str. 459; 

• grško-romunskj, grško-bolgar
ski, grško-madžarski, grško-
avstrijski, grško - češkoslova
ški i ri grško-poljski 276, 77, 
str. 554; i 

(s prekartiranjem) orientno-1 
bolgarski, orientno - jugos'o-1 
vanski, orientno - romunski, j 
orientno-madžarski, orientno- | 
avstrijski, orientno-črškoslo- j 
vaški, orientno-poljski (izpre
membe in dopolnitve) 230, 
64, str. 458; | 

med postajami železnic repu- ; 
blike Poljske na eni strani in : 

postajami železnic naše kra-
ljevine, kraljevine Italiie in 
kraljevine Romuniie na druei 
strani (dopolnitev) 230, 64, 
str. 459. 

Ženska ročna dela na meščanskih 
in osnovnih šolah (razvrstitev 
učiteljic); glej: Učitel'ice na 
ženskih strokovnih šolah itd. 

Žigi, tvorniški in trgovinski (za
kon o arrangemenlu glede njih 
mrdnarodn'-g'i registriran a, pod
pisanem v Haagu dne 6. novem
bra 1925.); glej: Tvorniški in 
trgovinski žigi. 

Žigosanje: 
izdelkov iz zlata, srebra in pla

tine (tarifa); glej: Izdelki iz | 
zlata, srebra in platine; ^ 

meril in merilnih priprav, ste
klenic in posod, islotako so
dov (pravila in tarifa); glej: 
Mere in .merilne priprave itd. 

Žigovina: 
te ni treba plačevati za uradno 

oznamenovanje vagonov in to-
vorkov v carinskem postopa
nju; glej: Uradno oznameno
vanje vagonov itd.; 

za preizkušanje čistine izdelkov 
iz zlata, srebra in platine in 
njih žigosanje (tarifa); glej: 
Izdelki iz zlata, srebra in pla
tine. 

Živalske kužne bolezni: 
pravilnik o cepljenju živali za

radi njih odvračanja, zdrav
ljenja in spoznavanja; glej: 
Cepljenje živali itd.; 

zakon o njih odvračanju in za
tiranju 287, 80, str. 569. 

Živinorejska zadruga v Velikih 
Poljanah; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Žrebanje: 
(I.) 6%nega obligacijskega po

sojila mestne občine ljubljan
ske 94, str. 648; 

(XXVIII.) 4^%nib 'aslavnih 
listov in 4H%nih komunal
nih zadolžnic Kranjske dežel
ne banke 99, str. 684. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

63. V Ljubljani, dne 4. julija 1928. Letnik X. 

ffPC-- S fi; Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n » ! 
iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove

naca». 
224. Uredba o mornarnični strojni šoli. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 143 z dne 26. junija 1928.: 
Zapisnika o LXXVII. in LXXVHI. redni seji na

rodne skupščine z dne 13. in 14. junija 1928. 

Številka 144 z dne 26. jiunija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ju

nija 1928.: Premeščen je po službeni potrebi Fran 
P e z d i 6, - političnoupravni uradnik v 6. skupini 
I. kategorije, od sreskega poglavarja v Brežicah k 
velikemu županu v Ljubljani, v isti skupini iste ka
tegorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8- ju
nija 1928.: Postavljen je za arhivskega uradnika v 
1. skupini Ш. kategorije pri ministrstvu za notranje 
posle Nikola O b r a đ o v i ć , arhivski uradnik v p 
v Mariboru. 

Odlok ministra pravde z dne 18. junija 1928.: 
Postavljeni so za višje pisarniške oficiale v 3. sku
pini П. kategorije na dosedanjih službenih mestih: 
pisarniški oficiali v 4. skupini П. kategorije Fran 
V o r š i č in Ivan G r o b e l n i k pri okrajnem so
dišču v Slovenjgradcu, Fran K u s t r i n pri dežel-

t nem sodišču v Ljubljani, Martin K a t i c pri okraj
nem sodišču v Rogatcu, Ignaciji K o š č a k pri okraj
nem sodišču v Laškem, Alojzij J u r š i č pri okraj
nem sodišču v Gornjem gradu, Ivan S e m r o v pri 
okrajnem sodišču v Celju in Jožko Z i h e r l pri 
višjem deželnem sodišču v Ljubljani, nadalje kanc-
listi v 4. skupini II. kategorije Toussaint O l j s a k 
pri okrajnem sodišču v Cerknici, Janko M i š i c a 
pri okrajnem sodišču v Črnomlju, Josip K o r o š a k 
pri okrajnem sodišču v Ljutomeru, Josip S i r a m e r l 
pri okrajnem sodišču v Šoštanju in Mijo T a v z e s 
pri deželnem sodišču v Ljubljani; za pisarniške ofi
ciale v 4. skupini II. kategorije na dosedanjih služ
benih mestih: kanclisti v 4. skupini II. kategorije 
Filip R u b i n pri okrajnem sodišču v Ptuju, Božidar 
L a n g e r h o 1 z pri okrajnem sodišču v Laškem, 
Matija M e z n a r i č pri okrajnem sodišču v Mari
boru, Ciril L a v r i č pri deželnem sodišču v Ljub
ljani, Josip H o r v a t pri okrajnem sodišču pri Sve
tem Lenartu, Mihael V i s o č n i k pri okrožnem so
dišču v Mariboru, Josip F e r e n c pri okrajnem so
dišču v Konjicah, Ivan R u d o l f pri okrajnem so
dišču v Ptuju, Ivan E k a r pri okrajnem sodišču v 
Kranju, Ivan B a r b i č pri okrožnem sodišču v No
vem mestu, Josip G u n s t e k pri okrajnem sodišču 
na Vrhniki, Fridolm B e n i g or pri okrajnem so
dišču v Krškem, Matevž G r ö b 1 a c h e r pri okrož
nem sodišču v Mariboru, Fran M o r e 1 j pri okrož
nem sodišču v Novom mestu, Pavel V o v k o pri 
okrajnem sodišču v Kočevju, Fran O š o l n i k in 
Anton U k m a r pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu, Ivan D r a š 1 o r pri okrajnem sodišču v Mo
kronogu, Fran J u r e š pri okrajnem sodišču v 
Dolnji Lendavi, Josip M e d v e d pri okrajnem so
dišču v Kočevju, Ivan S o k l i c pri okrajnem so
dišču v Gornji Radgoni, Nikolaj F u r 1 a n p r i okraj
nem sodišču v Črnomlju, Fran 0 b 1 a k pri okrajnem 
sodišču v Šoštanju, Josip K o k o l pri okrajnem so
dišču v Mariboru, Ivan D r o b n i č pri okrajnem 
sodišču v Metliki. Fran S c h r o 11 pri okrajnem so

dišču v Sevnici in Matija Z or j a n pri okrožnem 
sodišču v Mariboru. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 16. junija 1928.: Z valutami sme poslo
vati sezonska biletarnica «,Putnika', društva za sa
obraćaj putnika i turista, a. d. u Beogradu», na po
staji na Jesenicah (Gorenjsko). 

Številka 145 z dne 27. junija 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne 

5. maja 1928.: Josip B o r e c v Radomljah, rojen v 
Domžalah, sme izpremeniti svoj priimek v'priimek: 
«Šr a j». 

Številka 146 z dne 28. junija 1928.: 
Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 

21. maja 1928.: Postavljen je pri meroizkusnem nad-
zorništvu v Mariboru za stalnega kontrolorja mer v 
4. skupini II. kategorije Fran S a v l i , pripravnik-
kontrolor v 5. skupini II. kategorije pri istem uradu. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
21. maja 1928.: Postavljena je na ženski strokovni 
šoli v Kastvu za stalno strokovno učiteljico v .3. sku
pini Ш. kategorije Jelka L e p u š i o , začasna stro
kovna učiteljica v 4. skupini Ш. kategorije na isti 
šoli. 

Številka 147 z dne 29. junija 1928.: 
Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

16. junija 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal 
na državno službo Edvard F u g i n a, inženjer v 
8. skupini I. kategorije pri oblastnem hidrotehnič-
nom oddelku v Mariboru. 

Odlok ministra zf'prosvetö z dne 15. junija 1928.: 
Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 
službo Bogomir L e s k o v i c, nadzornik kemijskega 
instituta univerze v Ljubljani. 

Številka 148 z dne 30. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. ju

nija 1928.: Pomaknjen je iz 4. skupine I. kategorije 
v 3. skupino I. kategorije Ignacij M a j d e 1, izredni 
profesor na tehnični fakulteti univerze v Ljubljani. 
— Postavljen je pri velikem županu v Ljubljani za 
oblastnega šolskega nadzornika s pravicami urad
nika 1. skupine П. kategorije Fortunat L u ž ar, 
oblastni šolski nadzornik v p. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. ju
nija 1928.: Ukaz z dne 8. septembra 1926., s ka
terim je bil Ciril ž n i d a r s ig, izredni profesor na 
tehnični fakulteti v Ljubljani, postavljen za izred
nega, profesorja v 3. skupini I. kategorije, se izpre-
minja tako, da ne teko Cirilu Žnidaršiču prejemki 
ođ dne 19.<Julija 1926., ampak od dne 1. septembra 
1926. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21ega 
maja 1928.: Premeščena sta: k delegaciji ministrstva 
financ v Ljubljani za višjega finančnega svetnika in 
šefa oddelka, v 4. skupini I. kategorije dr. Karel 
N o v o t n y , šef davčne administracije v Ljubljani 
v isti skupini iste kategorije; k davčni administra
ciji v Ljubljani za vršilca dolžnosti šefa v 5. skupini 
I. kategorije Josip Mo s e t i z h, finančni svetnik v 
isti skupini iste kategorije pri delegaciji) ministrstva 
financ v Ljubljani. 

Objavi generalne, direkcije davkov z dne 30. maja 
1928.: Oproščeni sta plačevanja takse iz tar. post. 1. 

taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošiljata 
državnim oblastvom, razen v civilnih pravdah: 
1.) « Jugoslovenskö - čehoslovačka liga u kraljevini 
Srba, Hrvata i Slovenaca» v Zagrebu; Z.) «Zveza-
gostilničarskih zadrug mariborske oblasti» v Mari
boru. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

224. 
Mi 

À l e k e a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

predpisujemo na predlog Našega ministra za vojeko 
in mornarnico in na podstavi členov 3. in 208. za

kona o ustroju vojske in mornarnice to-le 

U r e d b o 
o mornarnični strojni šoli.* 

P r v i d e l . 

A. Obče odredbe. 

Člen 1. 
Mornarnična strojna šola ima nalogo, popolnje-

vati mornarnico z vrlimi, dobro priprajdjenimi, izr 
urjenimi in dobro vojaški in strokovno vzgojenimi 
podčastniki in mornarji strojne, elektrtëaxske grane 
in vojaško-obrtne grane, (strojni in električarski de
lavci) ter pripravljati pomorstvene rezervne častnike, 
rekrute dijake, dijake, ki so dovršili visoko tehnično 
šolo ali višjo obrfno šolo ali srednjo tehnično šolo. 

Potemtakem ima strojna šola: 
1.) strojno podčastniško šolo; 
2.) tečaje za izpopolnjevanje in strokovne tečaje; 
3.) dijaški tečaj. 

Člen 2. 
Mornarnična strojna šola je ftalna in posebna 

naprava. V administrativnem pogledu deluje kot 
administrativen organ tretje stopnje, oskrbuje pa 
jo ona komanda ali naprava, ki jo odredi minister 
za vojsko in mornarnico. 

Nakazovalec je šolski komandant. 
Njeno stalno stanišče določi minister za vojsko 

in mornarnico na predlog mornarničnega koman
danta. 

Člen 3. 
Mornarnična strojna šola je neposredno podreje

na oni pomorski obalni komandi, v katere okolišu je. 

Člen 4. 
Mornarnična strojna šola vodi strokovno evi

denco ter porazdeljuje vse neukazno osebje strojne 
in električarske grane (strojni in električarski de
lavci). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. junija 1928., št. 134/XLTV. 
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B. Sestava mornarnlčne strojne iole. 
Člen 5. 

V sestavi mornarnične strojne šole so: komanda, 
gojenci podčastniške šole, slušatelji tečajev, šolski 
plovni park, šolski odred in zavodske naprave. 

Sestava komande in šolskega odreda strojne šole 
je ustanovljena z uredbo o formaciji mornarnice. 

. -Koliko novih gojencev strojne podčastniške šole 
naj se sprejme v dotičnem letu, o tem odloči mini
ster za vojsko in mornarnico po potrebi in po pro
računskih sredstvih; število slušateljev tečajev pa 
predpiše mornamični komandant po potrebi na pred
log komandanta strojne šole. 

Člen 6. 

Komando strojne šole sestavljajo: 
1.) komandant: 
2.) komandantov pomočnik; 
3.) adjutant; 
4.) komandno osebje: razredni starejšine, oddel-

kovni starejšine in starejšine tečajev; 
5.) tehnični referent; 
6.) intendant; 
7.) blagajnik; 
8.) oskrbnik opreme in materiala; 
9.) oskrbnik šolskih delavnic; 

10.) zavodski zdravnik; 
11.) ostalo osebje po formaciji. 
V sestavo komande spadajo poleg osebja, dolo

čenega s formacijo mornarnice, tudi člani učnega 
osebja. 

1.) K o m a n d a n t m o r n a r n i č n e s t r o j n e 
š o l e . 

Člen 7. 
Komandant mornarnične strojne šole se postav

lja na ta položaj s kraljevim ukazom na predlog 
ministra za vojsko in mornarnico. 

Komandant ima položaj in oblast polkovnega 
komandanta. 

Komandantove dolžnosti so, voditi vse posle, ki 
se nanašajo na komandiranje, pouk in vzgojo gojen
cev strojne podčastniške šole in slušateljev tečajev, 
kaikor tudi skrbeti za to, da' je šola založena z vsemi 
potrebščinami. 

Za praktično šolanje gojencev na ladjah, ki niso 
podrejene šoli, podaja komandant po pristojni poti 
predloge mornarničnemu komandantu. 

Komandant je odgovoren za obči uspeh v šoli 
v učnem in vzgojnem pogledu. 

Razen tega mora skrbeti komandant, da se iz
vrši razpored neukaznega osebja strojne, elektri-
čarske grane in vojaško-obrtne grane (strojni in 
električarski delavci) po odredbah o formaciji mor
narnice in poleg tega za njegovo vsestransko in 
strokovno izpopolnjevanje. 

ф Člen 8. 
Komandantu strojne šole služijo za pomožne 

organe: 
1.) za komandiranje, upravljanje in za oprem

ljanje gojencev z vsemi potrebščinami — pomočnik 
in osebje komande; 

2.) za pouk — pomočnik, tehnični referent in 
člani učnega osebja; 

3.) za izvajanje pouka kakor tudi za opravljanje 
pomožnih poslov in del — šolski plovni park, za
vodske naprave in dodeljene šolske ladje. 

2,) P o m o č n i k . 

Člen 9. 
Komandantov pomočnik se postavjja na ta po

ložaj s kraljevim ukazom na predlog ministra za 
vojsko in mornarnico. 

Pomočnik ima pravico in oblast bataljonskega 
komandanta. 

Pomočnik ima te-le dolžnosti: 
1.) podpira komandanta v celokupnem njegovem 

poslovanju glede komandiranja, vzgajanja иц iz
vajanja pouka in oskrbovanja šole z vsemi potreb
ščinami; 

2.) upravlja plovni šolski park. 

3.) A d j u t a n t.' 

Člen 10. 
Za opravljanje poslov administrativne službe ima 

komanda adjutanta, ki ga postavlja minister za 
vojsko in mornarnico. 

Adjutant ima položaj, pravice in oblast četnega 
komandirja. 

Adjutant ima te-le dolžnosti: 
1.) po dobljenih narcdbah regulira vso službo 

pri komandi; 
2.) vodi vse pisarniško posle pri komandi; 
3.) zbira, ureja in hrani vse statistične podatke 

vojaškega značaja in podatke za zgodovino šole. 
Za opravljanje poslov je podrejeno adjutantu 

potrebno pisarniško osebje. 
Adjutant je obenem komandir šolskega odreda; 

sme pa tudi biti učitelj v mornamični strojni šoli. 

4.) R a z r e d n i s t a r e j š i n e i n s t a r e j š i n e 
t e č a j e v . 

Člen 11. 
Razredni starejšine in starejšine tečajev so ne-

posrednji organi pomočnika komandantu strojne 
šole. 

Vsakemu razredu strojne podčastniške šole po
veljuje odrejeni razredni starejšina. 

Strokovnim tečajem, tečajem za izpopolnjevanje 
in dijaškemu tečaju poveljuje starejšina tečaja. Ko
likor je pač slušateljev, sme poveljevati en starej
šina tečaja tudi več tečajem. 

Razredne starejšine in starejšine tečajev postav
lja minister za vojsko in mornarnico; položaj, pra
vico in oblast imajo četnega komandirja. 

Razredni starejšine imaje te-le dolžnosti: 
a) pravilno vzgajajo gojence svojega razreda v 

vojaškem duhu: 
b) regulirajo notranjo službo v svojem razredu; 
c) proučujejo svoje gojence in lastnosti njih zna

čaja ter vodijo zato med šolanjem beležke o njih; 
č) ocenjajo na podstavi pribavljenih podatkov 

in osebnega opazovanja gojence iz vedenja in po
našanja; 

d) vodijo pouk o formacijskih pravilih in pomor
skih predmetih. 

Starejšine tečajev imajo te-le dolžnosti: 
a) vzgajajo slušatelje v vojaškem duhu; 
b) regulirajo notranjo službo v svojem tečaju; 
c) vodijo pouk o formacijskih pravilih in pomor

skih predmetih. 
Razredni starejšine in starejšine tečajev smejo 

biti učitelji tudi drugih predmetov, ne samo zgoraj 
navedenih. 

Njih dolžnosti v učnem pogledu so iste kakor 
ostalih članov učnega osebja. 

5.) T e h n i č n i r e f e r e n t . 

CLen 12. 
Za opravljanje poslov strojne in električarske 

grane kakor tudi za nadziranje, kako se šolajo go
jenci in slušatelji iz teh gran, ima komanda tehnič
nega referenta. 

Tehnični referent se postavlja na ta položaj s 
kraljevim ukazom na predlog ministra za vojsko in 
mornarnico. 

Tehnični referent ima te-le dolžnosti: 
1.) podpira komandanta in pomočnika pri vseh 

poslih glede izvajanja pouka v strojni in elektri
čarski grani; 

2.) nadzira šolske delavnice, zbirke modelov in 
kabinete ter predlaga komandantu nabavo, odnosno 
izdelavo vseh pomočkov, ki so potrebni za nazorni 
pouk o predmetih tehnične stroke; 

3.) nadzira vse tehnične priprave šole kakor tudi 
strojne ureditve šolskega plovnega parica; 

4.) kontrolira porabljanje strojnega pogonskega 
in potrošnega materiala. 

Tehnični referent sme biti po potrebi tudi učitelj. 

6.) U č n o o s e b j e . 

Člen 13. 
V mornamični strojni jšoli poučujejo častniki 

mornarnice in vojske, vojaški uradniki in civilisti. 

Člen 14. 
Učno osebje sme biti: ^ 
1.) iz mornarnice, in sicer redno ali honorarno. 

Redni učitelji so oni; ki jim je učiteljska služba stal
na dolžnost, honorarni pa oni, ki predavajo, poleg 
redne dolžnosti, poedine predmete v strojni šoli, a 
ne pripadajo sestavi šole; 

2.) iz civilnega prebivalstva, in sicer redni, hono
rarni ali pogodbeni učitelji. Redni so civilisti s po
trebno kvalifikacijo, nalašč postavljeni za pouk v 
strojni £oli, honorarni pa oni, ki predavajo, poleg 
redne dolžnosti izven strojno šole, izvestne pred
mete v strojni šoli. Pogodbeni so oni, ki se zavežejo 
s posebno pogodbo za izvestno' učiteljsko službo v 
momarnični strojni šoli. 

* Člen 15. 

Vse učno osebje, bodisi iz mornarnice, bodisi iz 
civilnega prebivalstva, se izbira po razglašenem 
natečaju, ki ga razpiše komandant strojne šole. Iz
bira ga komandant strojpe šole na podstavi učne m 
znanstvene reputajeije in kompetence prijavljenih 
konkurentov kakor tudi po predloženih dokumen
tih: diplomah, odnosno znanstvenih in strokovnih 
delih. Njih postavitev predlaga komandant strojne 
šole. 

Člen 16. 

Vse učno osebje postavjja minister za vojsko in 
mornarnico. 

Honorarni učitelji prejemajo poseben honorar, ki 
mu odreja velikost minister za vojsko in mornarnico 
v mejah mornarničnega proračuna. 

Člen 17. 
Redni civilni učitelji imajo plačo in periodične 

poviške in vse pravice po zakonu o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih. 

Člen 18. 
Minister za vojsko in mornarnico sme postav

ljati za pogodbene učitelje tudi inozemske držav
ljane. 

Člen 19. 
Člani učnega osebja imajo te-le dolžnosti: 
a) pravočasno izdelujejo program za predavanja 

iz svojih predmetov kakor tudi predmete same; 
b) pazljivo zasledujejo delovanje, sprejemljivost 

in uspeh pri pouku vsakega gojenca ali slušatelja 
kakor tudi njegovo pridnost glede zahajanja k pre
davanjem ter podajajo potrebne predloge glede 
onih, ki se pokažejo za nemarljive; 

c) med šolanjem izprašujej,o in ocenjajo vsakega 
gojenca ali slušatelja; 

č) predlagajo nabavo knjig, materiala, priprav 
in ostalih pripomočkov, ki naj služijo za uspešnejše 
izvajanje pouka; 

d) vobče podajajo vloge za vse, česar jim je 
treba, da dosežejo pri pouku iz svojih predmetov 
boljši uspeh. 

e) Za učni uspeh iz svojih predmetov so odgo
vorni šolskemu komandantu. 

7.) I n t e n d a n t . 

Člen 20. 

Za opravljanje poslov glede vsega materialnega 
oskrbovanja gojencev šole in komande v ekonomski 
grani ima strojna šoJa intendanta, ki ga postavlja na 
ta položaj, minister za vojsko in mornarnico. 

Intendant ima dolžnost, pravočasno zahtevati 
celokupni material za oskrbovanje gojencev, šole in 
komande v ekonomski grani. Pravočasno zahteva 
potrebne kredite za manjše nabave in manjša dela 
ter vrši evidenco o porabljanju odobrenih kreditov. 

Intendant sme biti obenem učitelj. 

8.) B l a g a j n i k . 

Člen 21. 
Za opravljanje poslov glede denarnega preskrbo-

vanja ima komanda strojne šole blagajnika, ki ga 
postavlja na ta položaj minister za vojsko in mor
narnico. 

Blagajnik ima te-le dolžnosti: 
a) po veljavnih zakonih, pravilih in predpisih 

oskrbuje vso komando in podrejene edinice z denar
jem; izvršuje izplačila na dokumente; izdaja plačo 
častnikom, uradnikom, honorarnim učiteljem in de
lavcem, a podčastnikom, gojencem in mornarjem 
izdaja plačo po komandirjih osnovnih edink; izdaja 
denar za kupovanje hrane in raznih živil za pre
hrano mornarjev in gojencev; 

b) pregleduje denarne dokumente in hrano osnov
nih edinic. 

9.) Z a v o d s k i z d r a v n i k . 

Člen 22. 

Za opravljanje poslov glede zdravja in higiene 
ima strojna šola zavodskega zdravnika, ki ga po
stavlja na ta položaj minister za vojsko in mornar
nico. 

Zavodski zdravnik je neposrednji organ šolskega 
komandanta. 

Zdravnik ima dolžnost, skrbeti za zdravje šol
skega osebja in odrejati vse, česar je treba, da se 
vzdržuje zdravje in preprečujejo nalezljive bolezni. 
Posebno pozornost mora obračati na telesni razvoj 
gojencev in na higieno zgradb in dvorišč. 
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Zdravnik je obenem upravnik šolskega ambu-
latorija. 

Zdravnik je Slan sprejemne komisije za ocenjanje 
telesne sposobnosti onih, ki konkurirajo za strojno 
podčastniško šolo. 

Zdravniki vodi sanitetno evidenco in statistiko o 
telesnem razvoju gojencev in vsega mornarničnega 
moštva v strojni in električarski grani. 

Zdravnik komande je obenem učitelj higiene. 

10.) P l o v n i š o l s k i p a r k . 

Člen 23. 
Za izvajanje praktičnega šolanja gojencev in slu

šateljev ima mornarnična strojna šola izvestno šte
vilo flotantov in šolskih edinic. 

Katero šolske edinice naj bodo dodeljene šoli, 
določa mornarnični komandant na predlog šolskega 
komamlanta. 

Člen 24. 
Za razmerje komandanta mornarničiie' strojne 

šole proti -komandantom šolskih edinic, kolikor so ti j 
višji o<l njega-, veljajo določila člena 9. uredbe o | 
položajih, pristojnostih in oblastih starejšin pri j 
vojski. | 

Člen 25. 
Po potrebi se smejo dajati komandantu strojne 

šole na razpolago za praktično šolanje gojencev 
tudi plovne eđinice operativnega brodovja. 

Koliko bodi teh ledinic !n kakšne naj bodo, 
določa mornarnični komandant na predlog šolskega 
komandanta. 

11.) š o l s k i o đ r e đ . 

Člen 26. 

V šolski odred spadajo: 
1.) vse moštvo, potrebno za vzdrževanje reda in 

čistote pri komandi kakor tudi za vzdrževanje nad
zorstva nad gojenci; 

2.) posadke flotantov plovnega parka; 
3.) moštvo, potrebno za dela v delavnicah, ku

hinjah, skladiščih itd. 
Moštvo šolskega odreda je določeno s formacijo 

mornarnice. 

12.) Z a v o d s k e n a p r a v e . 

a) Knjižnica. 

Člen 27. 
Knjižnica strojne šole obseza knjige in časopise 

strokovne in obče vrednosti, atlante, karte, nariske 
in druge r^pomočke za rabo učnega osebja, gojen
cev in slušateljev tečajev. Pridodana ji je zabavna 
knjižnica za gojence. 

Knjižnico oskrbuje varuh, ki ga odredi šolski 
komandant iz podrejenega osebja. 

b) Kabineti. 

Člen 28. 
Kabineti služijo za nazorni in aplikatorni, pouk 

ter so podrejeni tehničnemu referentu, glede oskrbo
vanja pa ustreznemu članu učnega, osebja, ki skrbi 
za njih sodobnost in pravilnost. 

Varuh dotičnega kabineta vodi inventar stvari, 
ki jih oskrbuje. 

c) Delavnice. 

Člen 29. 
Strojne in električarske delavnice služijo za iz

obrazbo gojencev v praktičnih delih, za izvrševanje 
manjših popravil na flotantih plovnega parka in za 
izdelovanje raznovrstnega materiala za šolske po
trebe. 

Delavnice upravlja tehnični referent. 
Delo v njih kakor tudi kontrola, opravičevanj^ 

materialnih potroškov in denarnih izdatkov- se vrši 
po veljavnih predpisih. 

Dola/vnicam je pridodana šolska gasilna briz-
galnica. 

Člen 30. 
Za popravila obleko in obuvala gojencev, sluša

teljev in prikomandiranega. moštva, šolskega po
hištva, šolske opreme, striženje in britje moštva ka
kor tudi za pranje perila itd. so ustanovljene pri 
mornarnični strojni šoli zavodske delavnice. 

Delo v teh delavnicah kakor tudi kontrola, opra
vičevanje materialnih potroškov in denarnih izdat
kov se vrši po predpisih, ki veljajo za vojaške de
lavnice. 

Nadzira jih oskrbnik opreme in materiala. 

Člen 31. 
Delovna moč v delavnicah se jemlje, kolikor ni 

vzeta izmed mornarjev obrtnikov, iz civilnega pre
bivalstva, 

Nje število se predpisuje s formacijo. 

č) Sanitetne naprave. 

Člen 32. j 
Za zdravstveno in higiensko službo v šoli sta j 

ustanovljena: ! 
a) am bula torij, z antivenerično postajo; in | 
b) parna kopalnica. ! 
Za ambulatorij veljajo odredbe člena 20. sani

tetne službe v mirovni dobi. 

d) Naprave za fizični pouk. 

Člen 33. 
Za gojitev sporta in telovadbe obstojita telo

vadnica in športno igrališče s potrebnim orodjem in 
potrebščinami. 

D r u g i d e l . 

Mornarnična strojna podčastniška šola. 

Člen 34. 
Strojna podčastniška šola ima nalogo, popolnje-

vati mornarnico s pripravljenimi, dobro vojaški- in 
strokovno vzgojenimi podčastniki strojnq in elektri-
čarske grane, izobražati mladeniče v vojaškem duhu, 
jih vzgajati v koristni smeri ter jim razvijati trden 
značaj in trdno voljo za njih poklic in za izpopol
njevanje. , 

Člen 35. 
Šolski tečaj strojne podčastniške šole traja- redo

ma tri leta; vendar pa smo minister za: vojsko in 
mornarnico po potrebi in specialnih razmerah njega 
trajanje skrajšati. 

Člen 36. 

Gojenci strojne podčastniške šole, ki vstopijo v 
enem letu v to šolo, sestavljajo gojenski razred, ki 
ima zaporedno številko v nadaljevanju dosedanjega 
štetja razredov v strojni podčastniški šoli. 

Sprejemanje gojencev. 

Člen 37. 
V strojno podčastniško šolo so sprejemajo mla

deniči državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev po natečaju, ki ga razglasi komandant 
strojne šole. 

Število gojencev, ki naj se sprejemajo na leto, 
določa minister za vojsko in mornarnico po potre
bah in proračunski možnosti. 

Kandidati, ki žele vstopiti v šolo, se morajo pri
javiti komandantu strojne šole s svojeročno spisano 
prošnjo, ki ji prilože vse pismene dokumente, zahte
vane v natečaju. 

Člen 38. 
Oni, ki žele vstopiti v strojno podčastniško šolo, 

morajo izpolnjevati te-le- pogoje: 
1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev, kar dokažejo z domovnico ali 
z občinskim potrdilom, overovljenim po policijskem 
(političnem) oblastvu. 

2.) Biti ne smejo mlajši od 15У2 in ne starejši 
od 18Уг let, kar dokažejo s krstnim listom. Za 
osnovo izračunu starosti se vzame celotno koledar
sko leto, v katerem se kandidat prijavi za sprejem. 

3.) Biti morajo dobrega vedenja in neobsojeni, 
kar dokažejo z občinskim potrdilom, overovljenim 
po policijskem (političnem) oblastvu. Kandidati, ki 
so bili v srednjih ali- tem enakih šolah, morajo imeti 
poleg tega potrdila na zadnji strani šolskega izpri
čevala potrdilo šolskega ravnateljstva, da so prosto
voljno izstopili iz šole. 

4.) Dovršiti so morali najmanj osnovno šolo z 
vsaj dobrim uspehom in imeti morajo poleg tega 
najmanj dve leti železarskega ali električarskega 
obrta ali pa so morali dovršiti najmanj tri razrede 
srednje, meščanske ali tema enake šole najmanj z 
dobrim uspehom, kar dokažejo s šolskimi izpriče
vali in s potrdilom o času, ki so ga prebili v obrtu, 
odnosno s pomočniškim listom. 

5.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v mornarnično strojno podčastniško šolo. 

6.) Biti morajo popolnoma zdravi in za vojaško 
službo sposobni. To zdravstveno stanje se ugotovi z 
zdravniškim izpričevalom državnega zdravnika (v 
prvi vrsti vojaškega). 

7.) Biti morajo neoženjeni, kar dokažejp s potrdi
lom cerkvenega aH občinskega oblastva. . 

8.) Podati morajo pismeno izjavo, da pristajajo 
na vse pogoje in posledice, predpisane s to uredbo, 
tudi če bi se njene poedine odredbe pozneje po po
trebi izpremenile. 

9.) V prošnji se morajo zavezati, da bodo služili 
po dovršeni strojni podčastniški šoli pri mornarnici 
najmanj šest let. 

10.) Opraviti morajo sprejemni izpit. 

Člen 39. 
Vse prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo pogoje 

iz točk 1.), 2.)', 3.), 4.), 5.), 7..), 8.) in 9.) prednjega 
člena, mora predhodno pri strojni šoli pregledati 
zdravniška komisija, da se ugotovi njih telesna spo
sobnost za strojno in električarsko službo pri mor-
namici. 

To komisijo sestavljajo: komandant strojne šole 
ali njegov pomočnik kot predsednik, en pomorski 
častnik, zavodski zdravnik in dva mornarniška višja 
sanitetna častnika izven šolske sestave. 

Kandidatom, ki so za vstop v strojno podčastni
ško šolo telesno nesposobni, se njih dokumenti 
takoj vrnejo, sami pa se pošljejo domov ob držav
nih stroških. 

Člen 40. 
Kandidati, pozvani za prihod v strojno podčast

niško šolo. imajo od dTŽave brezplačno vožnjo od 
svojega doma do šolskega stanišča po železnici ali 
ladji v III. razredu. Ce biva kandidat izven mej naše 
države, mu pripade brezplačna vožnja od državne 
meje do šolskega stanišča. 

Člen 41. 

Kandidati, ki so dobili poziv na sprejemni izpit, 
a so v dveh dneh od dne, označenega za pristop k 
izpitu, ne javijo šolskemu komandantu, se smatrajo, 
da so se odrekli vstopu v šolo, če ni provzročila 
njih zakesnitve sila razmer, poškodba na železnici, 
stavka itd., kar morajo dokazati s potrdilom. 

Člen 42. 
Kandidati, ki se ocenijo pri zdravniško-komisij-

skem pregledu, da so 'za strojno ali električarsko 
službo telesno sposobni,, morajo opravljati sprejemni 
izpit. 

Pri sprejemnem izpitu morajo dokazati kandi
dati spretnost v svojem obrtu s tem, da izvrše prak
tično delo v šolski delavnici:; nato pa opravljajo izpit 
iz nastopnih predmetov: 

1.) iz pisanja in čitanja v latinici ali cirilici; 
2.) iz štirih osnovnih računov s celimi in deci

malnimi, števili in ulomki. 
Ocenjanje pri sprejemnem izpitu se vrši povsem 

po členu 57. te uredbe. 

Člen 43. ' 
Komisija za sprejemni izpit je lahko ena, po po

trebi pa jih je lahko tudi več. Sestavljena je h treh 
članov pod predsedstvom najvišjega izmed njih. Te 
komisije odreja komandant strojne šole iz pomoč
nika in učnega osebja strojne šole. 

Člen 44. 
Po končanem sprejemnem izpitu izbere koman

dant strojne šole kandidate za gojence v mejah šte
vila, določenega z odlokom ministra za vojsko in 
mornarnico za dotično leto. 

Prvenstvo gre kandidatom, ki imajo dve' leti 
obrta: "* 

a) pomočnikom železarskega ali električarskega 
obrta, 

b) onim, ki so hodili v obrtno, vajensko, rokodel
sko ali nadaljevalno šolo za strokovno izpopolnje
vanje najmanj z dobrim uspehom; 

c) onim, ki' so dovršili poleg obrta .enega ali ve6 
razredov srednjih, meščanskih ali njpn enakih šol в 
povoljnim uspehom. 

Kandidati, ki se niso učili železarskega ali elek
tričarskega obrta, se izobražajo prvenstveno za elek
tričarsko grano. 

Člen 45. 
Kandidati,, sprejeti v šolo, se uvrste kot gojenci 

v en razred; kolikor pa jih pač je, se sme razdeliti 
razred na dva ali več oddelkov. 

V en oddelek se ne sme uvrstiti več nego 50 
gojencev. 

Člen 46. 
Kandidatom, ki se pri sprejemnem izpitu odklo

nijo, se dokumenti takoj' vtnejo, sami pa se pošljejo 
domov ob državnih stroških. 
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Kandidati, ki zaprosijo pismeno pred sprejemnim 

izpitom ali po njem, da ne bi bili sprejeti v šolo, se 
smatrajo, da so se odrekli vstopu v šolo. Dokumenti 
se jim takoj vrnejo; taki kandidati pa nimajo pra
vice do povratka na dom ob državnih stroških. 

Člen 47. 
Gojence, ki zaprosijo sami ali po svojih rodite

ljih, preden zaprisežejo, da bi se iz kakršnihkoli 
razlogov odpustili iz šole, sme šolski komandant od
pustiti; toda roditelji tega gojenca morajo povrniti 
pred odpustom državi stroške, ki jih je drŽava že 
imela za tega gojenca. 

Ti stroški so: 
a) pot od doma do šolskega stanišča; 
b) stroški za hrano ob dneh, dokler je bil go

jenec v šoli; 
c) 50 % vrednosti vojaške opreme, ki je bila 

gojencu že izdana. 

Dolžnosti in pravice gojencev. 

Člen 48. 
Z dnem, ko vstopijo gojenci iz civilnega prebi

valstva v strojno podčastniško šolo, postanejo mor
narji II. razreda stalnega kadra. 

Kot taki se zaprisežejo na zvestobo kralju in 
domovini in zanje veljajo od dne, ko so vstopili v 
šolo, vsi vojaški zakoni, prav tako pa tudi vsi vo
jaški in zavodski predpisi. 

Člen 49. 

Po dovršeni strojni podčastniški šoli morajo od
služiti gojenci pri mornarnici še šest let od konča
nega šolanja, in sicer ne glede na to, ali so dovršili 
šolo uspešno ali pa so pokazali nezadosten uspeh. 

Člen 50. 
Od časa, prebitega v šoli, se šteje gojencem v 

kadrovski rok toliko, kolikor ga je določenega z 
zakonom o ustroju vojske in mornarnice, kot ka
drovski rok pri mornarnici. Presežek tega časa se 
šteje za ponovni rok. 

Člen 51. 

Gojenci strojne podčastniške šole smejo dobiti 
po koncu vsakega učnega leta 15 dni dopusta. 

Ta dopust se sme dovoliti tudi obenem glede na 
čas, ki je prikladnejši za pouk, o čemer odloči 
mornarnični komandant na predlog šolskegaj ko
mandanta. 

Pouk. 

Člen 52. 

Šolski tečaj se Meli na tri učna leta. Vsako učno 
leto se začne redoma dne 1. oktobra in se konča 
dne 30. septembra prihodnjega leta; vsako učno leto 
pa se deli na dve poluletji. 

V prvem šolskem letu je izobrazba vseh gojen
cev enega razreda popolnoma enotna. 

Po koncu prvega učnega leta izbere posebna 
komisija, ki jo odredi šolski komandant, gojence za 
strojnike in za električarje. 

Cien 53. 

Teoretično izučevanje se izvaja v šoli sami, prak
tičnu pa v šolskih delavnicah, ob šolskih vožnjah in 
šolskem vkrcanju na opremljenih edinicah. Gojenci 
električarji se smejo prav tako praktično izučevati 
pri raznih napravah z električarskimi ureditvami na 
kopnem (električne centrale, radijske postaje itd.). 

Kdaj in za koliko časa naj gredo gojenci na ladje 
zaradi šolskih vkrcavanj, odnosno kdaj in za koliko 
časa naj se porazdele po raznih napravah z elektri
čarskimi ureditvami, odreja mornarnični komandant 
na predlog šolskega komandanta. 

Šolske vožnjo se izvajajo na edinicah šolskega 
plovnega parka ali pa na edinicah, ki jih določi 
mornarnični komandant po členu 23. te uredbe. 

Člen 54. 
Predmeti v šoli se dele na predmete I. in na 

predmete II. kategorije. 

Člen 55. 
Kateri predmeti in katere veščine naj se pre

davajo in v kolikem obsegu in kako naj se kategori
zirajo, predpisuje na predlog mornarničnega ko
mandanta minister za vojsko in mornarnico s pravi
lom in programom pouka. 

Člen 56. 

Pouk v šoli mora biti kolikor največ mogoče na
zoren in praktičen ter uravnan poglavitno po dejan
ski potrebi službe podčastnikov strojne ali elektri-
čarske grane. 

Smoter pouka mora biti, pripraviti gojence za 
dobre, vojaški in strokovno izobražene podčastnike. 
Zato jih je treba v vsem, kar se predava, kar naj
bolj navajati na samostalno delo ter jim sistema
tično okrepiti čut za odgovornost in za poklic. 

Vsi nadrejeni starejšine morajo s koristnim vpli
vanjem neprestano razvijati čim večje vojaške vrline 
in ljubezen do kralja, domovine in vojaškega po
klica; obračati morajo posebno pozornost na mo
ralno vzgojo in telesni razvoj gojencev, na vzdrže
vanje reda in discipline, na občevanje in ponašanje 
tako v komandi kakor tudi izven komande. 

Ocenjanje gojencev. 

Člen 57. 

Ocene o uspehu gojencev tako med tečajem ka
kor tudi pri izpitih se oznamenujejo s številkami od 
1 do 10, in sicer samo s celimi števili. Zadovoljiva 
je ocena 6 za predmete I. kategorije in 5 za pred
mete П. kategorije. 

Uspeh je: odličen, če ima gojenec najmanj 0/10 
maksimalnega seštevka, iz predmetov I. kategorije 
pa najmanjšo oceno 9; 

prav dober, če ima gojenec najmanj 8/10 maksi
malnega seštevka, iz predmetov I. kategorije pa 
najmanjšo oceno 8; 

dober, če ima gojenec najmanj 6/10 maksimal
nega seštevka, pri čemer ne sme .imeti v predmetih 
I. kategorije slabše ocene od 6, iz predmetov П. ka
tegorije pa ne slabše ocene od 5. 

Ocena pod zadovoljivo oceno iz kateregakoli 
predmeta označuje slab uspeh. 

Za delo iz praktičnih predmetov in vaj se ocenja 
pri vsakem gojencu pojmovitost. razumevanje, pra
vilnost, hitrost in spretnost v delu; iz tega se^izvede 
zaključek o njegovi izobrazbi in uporabnosti za nje
govo bodoče delovanje pri mornarnici. 

Vedenje in ponašanje ocenjajo laisredni starej
šine; ocene se oznamenujejo z 'istimi številkami ka
kor ocene iz uspeha. 

Člen 58. 
Med poukom izprašujejp člani učnega osebja go

jence ustno ali pismeno ter pregledujejo njih prak
tična opravila in dela iz vseh predmetov. 

. Ocene, ki se ustanove pri teh izpraševanjih in 
pregledih, služijo za orientacijo ob dajanju polulet-
nih in letnih ocen. Na koncu vsakega meseca; se vpi
šejo te ocene v razredno knjigo, da utegnejo raz
redni starejšine ukreniti o pravem času, česar je 
treba, da se nemarljivi gojenci poboljšajo. 

Člen 59. 
Uspeh gojencev se določa dvakrat na leto, in 

sicer: 
poluletni uspeh sredi meseca februarja; 
letni uspeh na koncu vsakega učnega leta. 
Oceno za uspeh določa učitelj dotičnega pred

meta po ocenah iz člena 57. te uredbe. 
Gojenci z nedoločeno ali z nezadovoljivo oceno 

opravljajo na koncu šolskega leta iz dotičnih pred
metov izpit pred komisijo. 

V sestavi teh komisij so: 
komandant strojne šole ali njegov pomočnik kot 

predsednik, kot člani pa razredni starejšina in uči
telj dotičnega predmeta kot izpraševatelj; če je raz
redni starejšina izpraševatelj, prisostvuje izpitu kot 
član drug učitelj istega razreda. 

Sestavo teh komisij določa komandant strojne 
šole. 

Izpraševanje je pismeno ali ustno; to določa 
šolski komandant. 

Srednja izpitna ocena komisijskih članov označi 
uspeh, pokazan pri izpitu. 

Gojenec, ki dobi pri izpitu pred komisijo neza
dovoljivo oceno, mora ponavljati izpite iz predmetov, 
iz katerih je imel slab uspeh, v roku. ki ga določi 
šolski komandant. 

Pri ponavljalnem izpitu sme dobiti tak gojenec 
kot največjo oceno samo zadovoljivo. 

Člen 60. 
Ce dobi gojenec na koncu prvega ali drugega 

učnega leta pri prvem komisijskem izpitu manjšo 
oceno od zadovoljive iz več nego petih predmetov 
katerekoli kategorije, se smatra, da izpita ne more 
opraviti, ter se izključi iz šole. 

Ce dobi gojenec na koncu prvega ah' drugega 
učnega leta pri ponavljalnem komisijskem izpitu ne
zadovoljivo oceno iz več nego dveh predmetov ka
terekoli kategorije, se smatra, da ne more več sle
diti predavanj, ter se izključi iz šole. 

Člen 61. 
Na koncu šolskega tečaja opravljajo gojenci tret

jega leta končni (završni) izpit pred komisijo, ki jo 
odredi šolski komandant. Ce dobi gojenec pri konč
nem izpitu nezadovoljivo oceno največ iz dveh pred
metov katerekoli kategorije, mora ponavljati izpit 
iz teh predmetov po končni izpitni periodi, in sicer 
v roku, ki ga določi komandant strojne šole. 

Pri ponavljalnem izpitu sme dobiti tak gojenec 
kot največjo oceno samo zadovoljivo. 

Ce dobi gojenec pri končnem izpitu manjšo oceno 
od zadovoljive iz več nego dveh predmetov katere
koli kategorije, se smatra, da je pokazal slab uspeh, 
ter se izključi iz šole brez popravljalnega izpita. 

Predmete, iz katerih se opravlja končni izpit, 
kakor tudi nadaljnje odredbe o tem izpitu predpiše 
minister za vojsko in mornarnico s posebnim pravil
nikom. 

Cien 62. 
Gojenci, ki ob času občih izpitov zaradi bolezni 

niso mogli z ostalimi tovariši opravljati izpitov, jih 
I morajo, ko ozdravijo, opravljati v roku, ki ga jim 
' določi šolski komandant; vendar pa ne sme biti ta 
rok nikoli daljši nego mesec dni. 

Cien 63. 
Velikost seštevka letnih ocen na koncu učnega 

leta in ocena iz vedenja določita uspeh šolanja in 
činovni red gojencev za to učno leto. Za predmete, 
iz katerih se konča pouk pred, koncem tretjega 
učnega leta, se vpiše in všteje poslednja poluletna 
ali letna ocena v poluletni in letni uspeh vseh pri
hodnjih period. 

Letni seštevek uspeha se dobi, če se pomnože 
ocene predmetov I. kategorije s koeficientom 2 in 
se vpišejo ocene predmetov П. kategorije nepomno-
žene v seštevek. Ocena iz vedenja in ponašanja se 
oznamenuje z istimi številkami kakor ocene uspeha 
ter se šteje za predmet I. kategorije. 

Seštevek letnih ocen tretjega leta in končnega 
izpita na koncu šolanja opredeljuje obči uspeh in 
činovni red gojencev, ki so dovršili strojno podčast
niško šolo. 

Napredovanje in obče uvrščanje gojencev 
v činovni red. i 

Cien 64. 
Gojence povišuje v čin mornarja I. razreda in 

podharednika komandant mornarske komande na 
predlog komandanta strojne šole. 

Gojenci se izprebirajo po členu 159. zakona o 
ustroju vojske in mornarnice: 

a) za čin mornarja I. razreda po uspešno dovrše
nem prvem učnem letu; 

b) za podnaredniški čin po uspešno dovršenem 
drugem učnem letu ali čez leto dni, prebitem v 
činu mornarja I. razreda. 

c) Tretje učno leto strojne podčastniške šole je 
smatrati za strokovni tečaj, s katerim izpolni go
jenec, ki ga dovrši, posebni pogoj strokovnega te
čaja, potreben za napredovanje in čin mornarni-
škega narednika po točki 2.) člena 159. zakona o 
ustroju vojske in mornarnice. 

Gojenci napredujejo v činu mornarja I. razreda 
in mornarniškega podnarednika po činovnem redu, 
ki so ga dobili po uspehu, doseženem na koncu 
prvega, odnosno drugega učnega leta. 

Odpuščanje gojencev. 

Cien 65. 
Gojenci se odpuste iz šole: 
1.) če zaprosijo, preden so zaprisežejo, sami ali 

po svojih roditeljih, da bi bili odpuščeni iz šole; 
2.) zaradi neuspeha v šoli, pokazanega pri izpitu; 
3.) zaradi slabega vedenja in ponašanja in zaradi 

slabih moralnih lastnosti; 
4.) zaradi pobega iz šole, preden se zaprisežejo, 

in zaradi pobega pred dovršenim 18. letom starosti; 
5.) če se postavijo zaradi onečaščujočih dejanj 

pred sodišče ali se sodno obsodijo; 
6.) če bolujejo zdržema dlje nego tri mesece ali 

če se ugotovi zdravniško-komisijski, da je njih bi
vanje v šoli škodljivo za njih zdravje; 

7.) zaradi telesne nesposobnosti. 
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O odpustu iz šole po točkah 2.), 3.), 4.), 5.) in 6.) 

odloči načelnik oddelka za mornarnico na predlog 
komandanta strojne šole. 

Po točki 1.) odloči šolski komandant, po točki 7.) 
pa komandant one pomorske obalne komande, v 
katere okolišu je šola, na predlog superrevrajske 
komisije. 

Člen 66. 
Za gojenca, ki ga odpusti šolski komandant iz 

šole po točki 1.) člena 65., morajo plačati roditelji 
po členu 47. te uredbe državi патав1е stroške. 

Iste stroške morajo povrniti tudi roditelji onih 
gojencev, ki se odpuste iz šolo zaradi pobega iz šole, 
preden se zaprisežejo; roditelji onih gojencev, ki so 
pobegnili, ko so bili že zapriseženi, pa morajo pla
čati za zavarovanje stroškov državi poleg odškod
nine, določene s členom 47. te uredbe, še doklnde, 
izdane gojencu v denarju in izdane za šolske po
trebščine. 

Gojencem, odpuščenim po točkah 1.) in 4.) čle
na 65. te uredbe, se no šteje pri poznejšem odslu-
ževanju kadrovskega roka v službeni rok čas, ki 
so ga prebili v šoli, in nikdar se jim več ne dovoli, 
konkurirati za strojno ali drugo podčastniško šolo. 

Prav tako se ne dovoli, konkurirati za strojno 
ali drugo podčastniško šolo, onim gojencem, ki se 
odpuste iz strojne podčastniške šole po točkah 3.) 
in 5.) člena 65. te uredbe. 

Člen 67. 
Gojence, odpuščen iz šole po točkah 2.), 3.) in 5.) 

člena 65. te uredbe, se mora poslati k mornarski ko
mandi in uvrstiti v grano službe na predlog šolskega 
komandanta. Tak gojenec mora prebiti pri mornar-
nici čas do popolnega službenega roka in še dvakrat 
več, nego ga je prebil v šoli. 

Gojenec, odpuščen iz šole po točki 2.) člena 65. 
te uredbe, ima pravico, napredovati v podčastniške 
čine po izpolnjenih zakonskih pogojih, toda po zvr-
šetku razreda, iz katerega je bil odpuščen, ter sme 
služiti na ponovnih rokih; gojenci, odpuščeni po 
točkah 3.) in 5.) člena 65. te uredbe, pa nimajo pra
vice no do napredovanja ne do služenja na ponov
nem roku. 

Gojence, odpuščene po točkah 6.) in 7.) člena 65. 
te uredbe, pošilja šolski komandant ob državnih 
stroških domov. Cas, ki so ga prebili" v šoli, se jim 
šteje v službeni rok pri poznejšem odsluževanju ka
drovskega roka pri vojski aH pri mornarnici. 

Člen 68. 

Cc je gojenec, ki je boloval dlje nogo tri meseoe, 
popolnoma ozdravel in bi želel ostati še nadalje v 
šoli ter je upati, da ne zboli iznova — o čemer mora 
podati zdravniška, komisija stalne mornarnične bol
nice obrazloženo mnenje — in je drugače vreden 
vsakega priporočila, odloči mornarnični komandant 
na predlog komandanta strojne šole, ali naj ostane 
dotični gojenec v šoli ali ne in ali mora ponavljati 
razred. Ce ga ponavlja, veljajo za takega gojenca 
glede na obvezo služenja isti pogoji (obveze) kaikor 
za gojence njegovega novega razreda. 

Obleka gojencev. 

Člen 69. 

Obleka gojencev je predpisana z uredbo o obleki 
mornarnice. 

T r e t j i d e l . 

Tečaji za izpopolnjevanje in strokovni tečaji. 

Člen 70. 

Pri strojni šoli se prirejajo posebni tečaji za iz
popolnjevanje podčastnikov strojne ali električareke 
grane kakor tudi strokovni tečaji za popolnjevanje 
osebja vojaško-obrtne grane (strojni in električar
ski delavci). 

Ti tečaji so redni ali občasni. 
Redni tečaji so oni, ki se upostavljajo redoma in 

ki služijo za izpopolnjevanje teoretičnega in praktič
nega znanja podčastnikov strojne ali električarske 
gTane. 

Občasni tečaji se prirejajo po razmerah in po
trebi ter silužijo za specializiranje mornarjev rekru-
tov za vojaško-obrtno grano (strojni in električar
ski delavci). 

Člen 71. 
Redni tečaji so: 
1.) pripravljalni tečaj za čin mornarniškega vodje 

III. razreda (strojne ali električarske grane); 
2.) pripravljalni tečaj za čin mornarniško-teh-

ničnega podporočnika; 

3.) pripravljalni tečaj za čin mornarniškega vodje 
vojaško-obrtne grane (strojni ali električarski de
lavci). ~ 

Člen 72. 
Začetek in trajanje tečajev, navedenih v čle

nih 70. in 71., kakor tudi število slušateljev teh te
čajev določa mornarnični komandant na predlog 
šolskega komandanta. 

Redni tečaji. 

A. P r i p r a v l j a l n i t e č a j za č i n m o r n a r 
n i š k e g a v o d j e I I I . r a z r e d a s t r o j n e a H 

e l e k t r i č a r s k e g n a n e . 

Člen 73. 
Tečaj ima nalogo, izpopolniti praktično znanje 

narednikov strojne ali električarske grano ter jih 
usposobiti za samostalno voditev strojnih ali elek
tričarskih naprav. 

Ta tečaj se izvaja na plovnih edinkah. 

Člen 74. 
Kateri predmeti in katera znanja naj se uče v 

tem tečaju in v kolikem obsegu, predpiše na pred
log mornarničnega komandanta minister za vojsko 
in mornarnico s pravilom in programom pouka. 

Na koncu tečaja opravljajo slušatelji končni iz
pit pred komisijo; izpit je teoretičen in praktičen. 

Člen 75. 
Predsednik komisije je komandant strojne šole, 

ki odredi po členu 59. te uredbe tudi ostale člane. 

B. P r i p r a v l j a l n i t e č a j za č i n m o r n a r -
n i š k o - t e h n i č n e g a p o d p o r o č n i k a . 

Člen 76. 

Ta tečaj ima nalogo, izpopolniti teoretično in 
praktično znanje starejših vodij strojne ali elektri
čarske grane, jib seznaniti z novostmi v gradnji 
strojev ter jih pripraviti za opravljanje izpita za čin 
mornarniško-tehničnega podporočnika. 

Člen 77. 
V pripravljalnem tečaju za čin mornarniško-teh

ničnega podporočnika se uče vsi predmeti, ki so 
predpisani za čin mornarniško-tehničnega podporoč
nika z uredbo za opravi janje izpita za ukazne čine 
pri momarnici. 

Člen 78. 
Na koncu tečaja opravljajo slušatelji končni izpit 

pred komisijo po določilih uredbe o opravljjanju iz
pita za ukazne čine pri mornarnici. 

Predsednik izpraševalne komisije je komandant 
strojne šole. 

Člen 79. 
Ocenjanje pri končnem izpitu se vrši po dolo

čilih člena 9. uredbe o opravljanju izpita za ukazne 
čine pri mornarnici. 

C. P r i p r a v l j a l n i t e č a j za č i n m o r n a r 
n i š k e g a v o d j e v o j a š k o - o b r t n e g r a n e 

( s t r o j n i a l i e l e k t r i č a r s k i d e l a v c i ) . 

Ölen 80. 

Tečaj ima nalogo, izpopolniti teoretično in prak
tično znanje narednikov vojaško-obrtne grane 
(strojnih aJi električarskih delavcev) in jih usposo
biti za izvrševanje del pri popravljanju strojnih ali 
električarskih naprav. 

Člen 81. 
Kateri predmeti in katera znanja naj se uče v 

tem tečaju in v kolikem obsegu, predpiše minister 
za vojsko in mornarnico na predlog mornarničnega 
komandanta s pravilom in programom pouka. 

Člen 82. 

Na koncu tečaja opravljajo slušatelji končni ko
misijski izpit. 

Predsednik komisije je komandant strojne šole, 
ki odredi po členu 59. te uredbe ostale člane. 

Člen 83. 

Z uspešno dovršitvijo tega tečaja pridobe na
redniki vojaško-obrtne grane (strojni âli električar
ski delavci) pravico, napredovati v čin vodje 
III. razreda vojaško-obrtne grane. 

Občasni tečaji 

A. O s n o v n i v o j a š k o - o b r t n i t e č a j z a 
s t r o j n e a l i e l e k t r i č a r s k e d e l a v c e . 

Člen 84. 
V ta strokovni tečaj se -uvrščajo mornarji iz 

kadra, ki so bili v civilnem poklicu pomočniki žele
zarskega ali električarskega obrta/ 

Člen 85. 
Tečaj ima nalogo, seznaniti mornarje kadrovce 

po dovršeni rekrutni izobrazbi teoretično in prak
tično z načinom, po katerem se izvršujejo manjša 
popravila na mornarničnih strojnih in električar
skih napravah, ter jih pripraviti za izvrševanje 
službe pomožnega osebja pri strojnih ali električar
skih napravah. 

Člen 86. 
Kateri predmeti in katera znanja naj se uče v 

tem tečaju in v kolikem obsegu, predpiše minister 
za vojsko in mornarnico na predlog mornarničnega 
komandanta s pravilom in programom pouka. 

Člen 87. 
Na koncu tečaja opravljajo slušatelji končni ko

misijski izpit. 
Izpraševalno komisijo odredi šolski komandant 

po členu 59. te uredbe. 

B. O s t a l i o s n o v n i t e č a j i . 

Člen 88. 
Po potrebi se smejo otvoriti pri strojni šoli tudi 

drugi izredni strokovni tečaji, o čemer odloči mini
ster za vojsko in mornarnico na predlog mornar
ničnega komandanta. 

Č e t r t i d e l . 

Dijaški tečaji. 

Člen 89. 

V strojni šoli se izobražajo in opravljajo izpite 
dijaki mornarnice, ki pripadajo strojni ali električar
ski grani, po uredbi o dijakih mornarnice. 

Člen 90. 
Predsednik komisije pri opravljanju izpita teh 

dijakov mornarnice je komandant strojne šole ali 
njegov pomočnik. Komandant predlaga člane komi
sije po sestavi, predpisani z uredbo o dijakih mor
narnice («Službeni Vojni List» št. 23/27 M. br. 
7699/0. z dne 30. aprila 1927.). 

P e t i d e l . 

Delovodstvo. 

Člen 91. 
V strojni šoli se vodijo: 
1.) dnevnik opravil za vsak gojenski razred in 

vsak tečaj; 
2.) glavni seznamek o vseh gojencih in slušate

ljih tečajev; 
3.) knjiga ocen in doseženega uspeha z občo 

oceno gojencev in slušateljiev tečajev, in s podatki 
o njih službi v šoli, kjer se hranijo obenem prepisi 
izpitnih izkazov; 

4.) knjiga o zgodovini šole; 
5.) evidenčna knjiga o zdravstvenem stanju go

jencev s statistiko o zdravstvenem stanju celokup
nega mornarničnega osebja. 

Obliko in način za voditev teh dokumentov pred
piše momarnični komandant. 

Š e s t i d e l . 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen 92u 
Gojenci in slušatelji -tečajev se brez dovolitve 

mornarničnega komandanta ne smejo odrejati stalno 
in za dlje časa na nikakršne pisarniške posle ne v 
šoli ne izven nje, prav tako pa tudi ne na nikakršne 
službe in nikakršna dela izven šole. 

Člen 98. 
Vsi stroški za vzdrževanje strojne šole se dolo

čijo vsako leto z rednim proračunom mornarnice. 

Člen 94. 
Da se uspešno izvaja poufc, se odobrujejo, dokler 

se ne natisnejo knjige (predmeti), za razmnoževanje 
predavanj posebni krediti, ki jih mora zahtevati ko
mandant strojne šole o pravem času. 
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Člen 95. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem. ko se razglasi 

v «Službenem Vojnem Listu» in v «Službenih No-
vinah»; z njo se nadomešča uredba o mornarnični 
strojni podčastniški šoli M. br. 3893/0. z dne 6. maja 
1924. z dostavkom, da veljajo določila te uredbe v 
celoti za ono gojence, ki se sprejmejo dne 1. oktobra 
1928. v XV. gojenski razred v triletno izobrazbo; za 
gojence iz sedanjih in prejšnjih razredov pa ne ve
ljajo določila iz členov 35., 47.. 52., 64., 66., 67., 
71. in 73., ampak zanje ostanejo v veljavi tem čle
nom ustrezna določila prejšnje uredbe (M. br. 3893/0. 
z dne 6. maja 1924.), in minister za vojsko in mor-
narnico se pooblašča, da odredi po tej uredbi vse, 
česar je treba za pravilni prehod od dvoletnega 
šolskega tečaja na triletni tečaj. 

Naš minister za vojsko in mornarnico naj izvrši 
ta ukaz. 

V T o p o l i , dne 12. maja 1928.; M. br. 1044. 

.„, Aleksander s. r. 
Minister za vojsko in mornarnico, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva kralja, 

armijski general: 
Štev. S. Hadžić s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

Natečaj za sprejem gojencev v zrakoplovno 
podčastniško šolo.* 

Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojsko 
in mornarnico V. K. br. 261 z dne 11. junija 1928. se 
sprejme letos v zrakoplovno podčastniško šolo v 
Petrovaradinu za gojence do 100 raladeničev iz civil
nega prebivalstva in iz vojske. Kandidati iz civil
nega prebivalstva morajo izpolnjevati te^le pogoje: 

1.) Kandidat mora biti državljan kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, kar dokaže z domovnico 
aH z občinskim potrdilom, 

2.) Biti ne sme mlajši od 17 in ne starejši od 
21 let, kar dokaže s krstnim listom ali s potrdilom 
dveh državljanov, overovljenim po policijskem (po
litičnem) oblastvti. 

3.) Dovršiti je moral vsaj osnovno šolo, kar do
kaže s šolskim izpričevalom. 

4.) Če kandidat ne prihaja neposredno iz šole, 
mora dokazati z občinskim potrdilom, da je dobrega 
vedenja in da ni obsojen. 

5.) Imeti mora očetovo ali vamhovo dovolilo, da 
sme vstopiti v šolo; to potrdilo mora overoviti ob- j 
činsko ali policijsko (politično) oblastvo. 

6.) Biti mora neoženjen, kar dokaže s potrdilom 
cerkvenega ali občinskega oblastva. 

7.) Biti mora popolnoma zdrav in razvit, sposo
ben za letalno službo pri zrakoplovstvu, kar dokaže 
z zdravniškim izpričevalom. 

Kandidat iz kadra katerekoli vrste orožja mora 
izpolnjevati za sprejem v to šolo te-le pogoje: 

1.) Biti mora- dovolj pismen, kar se ugotovi pri 
sprejemnem izpitu. 

2.) Dovršiti je moral rekrutno izučbo pri ko
mandi. 

3.) Biti mora neoženjen. 
4.) Biti ne sme obsojen. 
5.) Komanda ga mora priporočati kot dobrega 

vojaka. 
6.) Če ni dovršil 21 let, mora imeti očetovo ali 

varuhovo dovolilo, potrjeno po oblastvu, da sme 
vstopiti v to šolo. 

7.) Biti ne sme starejši od 23 let. 
Kandidati iz civilnega prebivalstva se morajo pri

javiti s svojeročno spisano prošnjo, izročeno osebno 
ali po pošti v priporočenem pismu komandantu zra
koplovnih strokovnih šol v Petrovaradinu, v kateri 
morajo izjaviti, da pristajajo na vse obveze, pred
pisane z uredbo o podčastniških šolah v stalnem 
kadru. Prošnji morajo biti priloženi vsi zgoraj ome
njeni dokumenti od 1.) do 7.). Prošnjo in dokumente 
je treba opremiti s kolkom po zakonu, t. j . prošnjo 
s kolkom za 5 Din, vsak priloženi dokument, če že 
ni kolkovan, pa s kolkom za 2 Din. Oni, ki so siro
mašnega stanja, naj predlože namesto kolka potrdilo 
o siromašnem stanju (ubožni list). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. junija 1928., št. 144. 

Kandidati iz vojske se morajo javiti po redni poti 
na raport, njih zaslišanje pa pošljejo njih starejšine 
s svojim mnenjem vred komandantu zrakoplovnih 
strokovnih šol v Petrovaradinu. 

Prijave vseh kandidatov iz civilnoga prebivalstva 
in iz vojske morajo prispeti h komandantu zrako
plovnih strokovnih šol v Petrovaradinu najkesneje 
do dne 1. s e p t e m b r a 1 9 2 8.; v njih je treba 
točno označiti sedanje kandidatovo bivališče in zad
njo pošto, da se mu more poslati rešitev prošnje. 

Vsi prijavljeni kandidati iz civilnega prebivalstva 
in iz vojske se morajo javiti osebno komandantu 
zrakoplovnih strokovnih šol v Petrovaradinu. dne 
1. oktobra 1928. ob sedmih zaradi zdravniškega pre
gleda in odločitve o sprejemu v šolo. Kandidate iz 
vojske opremijo komande z objavami, hrano in brez
plačnimi vozovnicami za vožnjo in prihod v šolo. 

Kandidatom iz civilnega prebivalstva izda po 
naredbi gospoda ministra za vojsko in mornarnico 
F. Đ.br. 9223 z dne 4. julija 1920. na podstavi pis
menega potrdila šolskega komandanta, da je dotični 
kandidat uvrščen med kandidate za gojence zrako
plovne strokovne podčastniške šole v Petrovaradinu, 
brezplačne vozovnice za vožnjo po železnici ali ladji 
od najbližje postaje kandidatovega bivališča do 
Petrovoradina komandant vojaškega okrožja, kjer 
kandidat prebiva. Čo se kandidat ne sprejme za go
jenca, se mu izda brezplačna vozovnica za povratek 
v njegovo bivališče. 

Sprejemni izpit se opravlja iz čitanja in pisanja. 
Šolski tečaj traja dve leti. Po končani šoli se poraz-
dele gojenci v zrakoplovne edinice kot podnaredniki, 
kjer služijo nadalje za napredovanje. Pripominja se, 
da so podčastniki z novim zakonom odlično pre
skrbljeni. 

Gojenci imajo, ko dovrše šolo, po zakonu pra
vico, opravljati pozneje kot naredniki izpit za čast
niški čin in čin tehničnega poslovodje in redno na
predovati kot tehnični poslovodje in častniki. Kot 
zrakoplovni podčastniki imajo pravico, biti piloti, 
mehaniki, radiotelegrafisti, aeroplanski fotografi itd. 

Iz pisarne komande za zrakoplovstvo ministrstva za 
vojsko in mornarnico v Petrovaradinu, 

dne 11. junija 1928.; V. K. br. 261. 

St. 13.236. 1408 3—2 
Natečaj. 

Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od
seku za mere v ministrstvu za trgovino in industrijo, 
je popolniti s l u ž b e n o m e s t o s t r o j n e g a a l i 
e l e k t r i č a r e k eg;a i n ž e n j e r j a v I. kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeročno spisane proš
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in industrijo (od
seku za mere) пајкезпеје do dne 

1. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 13. junija 1928. 

Št. 13.729/0. M. 
Natečaj. 

1409 3—2 

^Na podstavi odloka gospođa ministra za trgo
vino in industrijo z dne 16. junija 1928., št. 13.729/ 
/O. M., je popolniti t r i m e s t a k o n t r o l o r j e v 
m e r - p r i p r a v n i k o v v П. kategoriji pri kontroli 
mer in dragocenih kovin v Ljubljani, Sarajevu in 
Subotici. 

Refektanti naj pošljejo svojeročno spisane proš
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in industrijo (od
seku za mere) najkesneje do dne 

2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . 
Pripominja se, da se vpoštevajo v prvi vrsti 

kandidati s srednjo tehnično šolo (strojnim oddel
kom). 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 19. junija 1928. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do vštetega dne 
31. julija 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 

- * 
* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 30. junija 1928., št. 148. 

Letnik X. 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 13.030 z dne 23. junija. 1928., ker se menjava 
vrednoet listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, pxpti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 219--
1 turška lira > 247-50 
1 angleški funt » 277-20 
1 dolar ' » 56-80 
1 kanadski dolar . . • . . . » 56-50 
1 zlata nemška marta . . . » 13-58 
1 zlati zlot » 6-37 
1 avstrijski šiling » 8 — 
1 belg » 7-94 
1 pengö » 9-90 

100 francoskih frankov . . . . » 223-30 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-80 
100 italijanskih lir » 298-70 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290-50 
100 romunskih lejev « 34-80 
100 levov > 4 1 — 
100 danskih kron » 1522-70 
100 švedskih kron » 1524-30 
100 norveških kron » 1521— 
100 pezet » 938-— 
100 drahem » 74-20 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-30 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dno 1. do dne 

31. julija 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 23. junija 1928.; št. 13.030. 

Cenovnik, 
po katerem se mora vrSiti zavarovanje vaiate 
ob Izvoza blaga po člena 16. pravilnika o pro
metu z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Velja od dne 1. do dne 15. julija 1928. 

"••°*> 

1*3 

i 

: 2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
: 9 

10. 
Il l 
i 12 
:i3 
i 14 
15 

i 16 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 

R2 

Koruza posušena in stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pecivo 
š tO 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 2 

Krušna moka št. 4 In 5 . . ". 

Otrobi 

Fižol 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 

100 » 

100 . 

100 . 
100 • 
100 » 
100 . 
100 . 
100 » 
100 . 
100 » 

Cena 
v dinarjih 

3 3 0 - - i 
280 • -
240 •— 
240 •-
275' — 
275- — 

470 •-

450 •-

440 •— 
420 •-
380 •-
320 •-
210- — 
200 • — 
280 •-
3 2 0 - - i 

(Pripomba uredništva: Vse druge številke so iste 
kakor v cenovniku za čas od dne 15. do dne 30. ju
nija 1928. [Uradni list 59 z dne 20. junija 1918.] Prav 
tako je besedilo končne pripombe isto.) 
Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 

v Beogradu, 
dne 26. junija 1928.; I. br. 13.100. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 533. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 18. do dne 24. junija 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereekih poglavarjev (meet-
nega magistrata) BO natisnjena z debelejšimi, imena 
občni pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Novo mesto: Bela сеткеу (Družinska vas 1 dvo

rec). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca z dne 30. junija 1928., št. 148. 
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Litija: St. Lambert (Cvetež 1 dvorec), Velike 
Pece (Velike Pece 1 dvorec). Novo mesto: Žužem
berk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakofi (Brezina 1 dvorec). Črnomelj 5 
Čeplje (Kralje 2 dvorca), Suhor (Suhor 1 dvorec). 
Kočevje: Koče (Handlerji 10 dvorcev), Kompolje 
(Kompolje in Brezje po 1 dvorec), Podgora (Podgora 
2 dvorca, Podgorica, Zagorica in Bruhanja vas po 
1 dvorec), Struge (Kolenča vas 1 dvorec), Sodra-
žica (Žigmarico 1 dvorec), Sušje (Sušje 1 dvorec), 
Videm (Cesta 4 dvorci, Podpeč 3 dvorci, Ponikve in 
Zdenska vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Kalco 
1 dvorec). Litija: Žalna (Plešivica in Mala Žalna po 
2 dvorca). Logatec: Bloke (Fara, Topol, Studenec 
in Volčje po 1 dvorec, Veliki vrh 2 dvorca). Novo 
mesto: Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), Novo 
mesto (Novo mesto 1 đvorec), Sela, pri Sumberku 
(Sela 2 dvorca), Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), 
Žužemberk (ffinjo 2 dvorca, Malo Lipjè in Retje po 
1 dvorec). škofja Loka: Škofja Loka (Škofja Loka 
1 dvorec). Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Novo mesto: Prečna (Češča vas 1 dvorec). 

C e b e l n a k u g a . 

Kastav: Kastav (Saršoni 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 28. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

L. St. 556. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 21. junija 1928. 

S r e z "5 

Si 
•§•§ 

s a-S 
5Z 

Vnetje hrbteničnega moiga. — Polromyelitie acuta. 
Litija ! 1 i . ; 1 i . i . j 

V L J u b l j a n i , dne 25. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

S r e z 
o 

SS 
O o> 
to _o 
Z o 

•S3 
N ta 
O > 

Б 

5-S 
to O 

Skupina tifuznih bolezni. 
i Brežice . . . 

Krško . . . . 
Laško . . . . 
Ljubljana, srez 
Novo mesto . 
Radovljica . . 

Skupaj . | 6 

Skrlatinka. 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Scarlatina. 

Skupaj . 

19 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
9 
3 

45 

1 
, 
1 
4 
. 
. 
1 
3 
. 

10 

1 
t 

4 
. 

2 
1 
3 

11 

19 
1 
2 
7 
2 
1 
1 

11 

Ošpice. — 
Brežice . . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . , . 

Skupaj 

1 
26 

5 
15 
3 

64 
2 

116 

Morbilli. 
5 

3 
2 

i 
2Ì 
32 

1 
26 

4 

3 
60 
2 

96 

44 

3 
3 

15 
1 
3 

2Ì 

Davica. — Diphteria et Croup. 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 

1 

51 

NaleiljiTo vnetje možganov. — Meningitis cerebro-
дер» spinalis epidemica. 

Logatec j i | . | . | , | ! 

Kastav. 
Kranj . 
Krško . 
Litija . 

Sen. — Erysipelas. 
1 
1 
3 

Skupaj 
1 

1 

1 1 

KrfsTita odrevenelost. — Tetanus. 

Novo mesto . . . | 1 I • I •" I • I 1 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Krško | l ! •. | . I . I 1 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/27. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 2 5 . j u n i j a 1928 . 

O p o m b a : Imena eedežev sreskih poglavarjev in 
mostnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 
Dolnja Lendava: Mostjo (Mostje 1 dvorec). Maribor, 
desni breg: Hrastovec (Krasno 1 dvorec), Studenice 
(Studenice 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Šetarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ljutomer: Boračova (Boračova 3 dvorci). Mari
bor, desni breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju 
(Prepolje 1 dvorec). Ptu j : Mezgovci (Mezgovci 
10 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Čakovec: Belica (Belica 10 dvorcev). Murska So

bota: Rakičan (Rakičan 1 dvorec), Satahovci (Sata-
hovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 26. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 
iPreds. 253/4/28—1. 3—1 

Razpis. 
V j e t n i š č n i c i d e ž e l n e g a s o d i š č a v 

L j u b l j a n i se odda m ; e s t o j e t n i š k e g a 
u p r a v i t e l j a v 3. skupini Ц. kategorije. Obenem 
se oddado tudi vsa mesta jetniških uradnikov, ki bi 
se ispraznila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojerocno »pisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. junija 1928. 

Preds. 410/4/28—2. 

Razpis. 
3—3 

Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d 
s t o j n i k a pri okrožnem sodišču v C e l j u z ome
jitvijo člena 347. finančnega zakona za proračunsko 
leto 1928./1929. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

1 5 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v СеЦо, 

dne 23. junija 1928. 

Preds. 443/4/28—1. 3 - 3 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v M a r i b o r u se odda; 

m e s t o p i e a r n i š k e g a a s i s t e n t a v 4. sku
pini II. kategorije. 

Prošnje naj se vlože do dne 
1 5 . j u l i j a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 61 z dne 

26. junija 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 23. junija 1928. 

Preds. 378/4/28—2. 

Razpis. 
3—2 

Pri okrožnem sodišču v N o v e m m e s t u ee 
odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d s t o j n i k a 
v 4. skupini П. kategorije. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojerocno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

. 1 5 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 62 z dne 
30. junija 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 23. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 5881/1—28. 

Natečaj. 
1431 3—2 

Podpisana direkcija razpisuje po členu 82. in na
slednjih členih zakona o državnem računovodstvu 
in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. drugi' pis
meni natečaj za uporabo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske 
in PTažakove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vršila dne 2 5 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri pri občem oddelku te direkcije («Ljubljan
ski dvor», Ш. nadstropje, soba št. 195). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem se oddado vsi prostori, doslej uporab
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, se-
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v Г7. nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejža razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro
stori se morejo tudi osebno ogledati vsak delavnik 
dopoldne. 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t. j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracija!*. 

Ponudbe, kolkovane s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba k št. 5881Д-28 
za restavracijo ^Ljubljanski dvor* ponudnika L L». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje d o 10. ure dn.e 25. ju
lija 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki', ki se licitacije ne udeleže osebno, mo-. 
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristaja nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji se 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 26. junija 1928. 

Št. 1117. 1411 8—8 
Razglas. 

P o nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 
2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 
lesenega mostu čez Savo pri Litiji. 

Licitacija se bo vršila dne 
3 0 . j u l i j a 1 9 2 8 . o b 1 1 . u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 158.056 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gradbene sekcije v Ljub-
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ljaiii, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

St. 1118. 1410 3—3 
Razglas. 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 
2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 
lesenega mostu čez Bistrico pri Domžalah v km 
15-05 Trojanske državne ceste. 

Licitacija se bo vršila dne 
2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . ob 1 1 . u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani, kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 99.900 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gradbene sekcije v Ljub
ljani, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

1450 St. 4945/П. 

Nabava električnega instalacijskega 
materiala. 

Direkcija državnega rudnika, v Velenju nabavi 
dne 2 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno di
rektno pogodbo različen električni instalacijski ma
terial. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pogoji in specifikacija se dobivajo pri podpisani 
direkciji. 

Pisarna državnega rudnika v Velenju, 
dne 30. junija 1928. 

Oskrbeti si morajo tudi predpisano službeno 
perilo. 

Kolikor bo prostora, bodo mogle stanovati v 
zavodu. 

10 gojenk se sprejme ob državnih stroških. Te 
gojenke bodo dobivale v zavodskem internatu brez
plačno hrano in stanovanje; službene predpasnike in 
službena pokrivala kakor tudi uniforme pa si mo
rajo preskrbeti same. 

Ob vstopu v šolo se morajo pismeno zavezati, 
da bodo služile po dokončani izobrazbi štiri leta v 
onih socialnohigienskih napravah, ki jih odredi rav
nateljstvo Sole za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Razen teh bo sprejetih 5 gojenk ob polovici stro
škov tako, da krije polovico vseh mesečnih stroškov 
v znesku 300 Din gojenka, polovico pa država. 
Te gojenke imajo hrano in stanovanje v zavodu; 
službene predpasnike in službena pokrivala kakor 
tudi predpisane uniforme pa si morajo preskrbeti 
same. 

Te gojenke so dolžne, služiti dve leti v onih so
cialnohigienskih napravah, ki jih odredi ravnatelj
stvo šole za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Pravilno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili naj se pošljejo državnemu zavodu za zdrav
stveno zaščito mater in dece v Ljubljani do dne 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 
Vsaka prosilka naj navede, ali želi biti sprejeta 

ob lastnih, polovičnih ali državnih stroških. Pro
silke, ki žele vstopiti ob lastnih stroških, naj na
vedejo po možnosti točni naslov, kje žele stanovati 
zunaj. 

Državni zavod za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani, 

dne 30. junija 1928. 

Sef zavoda in ravnatelj šole za sestre: 
dr. B. Dragaš s. r. 

1394 3-3 Objava. 

«Leda», d o m a č a t v o r n i c a d a m s k e g a 
p e r i l a i n v e z e n i n , r. z. z o. z. s sedežem v 
Ljubljani, je prešla z dnem 23. maja 1928. v likvi
dacijo. 

Podpisani likvidator pozivlje vse tuzemske in 
inozemske upnike, naj mu prijavijo terjatve v za
konitem roku. 

L i k v i d a t o r : 
Ernest Pegan s.r., trgovec v Ljubljani, 

Levčeva ulica. 

1406 3—3 Poziv upnikom. 
H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v S i k o -

1 a h, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, je 
prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 

Likvidator: Franc Gorlčan s.r. 

St. 4651/П. 1451 2—î 

Nabava raznega električnega materiala. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju nabavi z 

direktno pogodbo dne 1 7. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob 11. uri 
različen električni material. 

Natančnejši podatki, specifikacija materiala in 
dobavni pogoji so na vpogled v pisarni gorenje di
rekcije. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pisarna državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. julija 1928. 

St. 829. 3—1 
Razpis. 

Razpisuje se natečaj za sprejem gojenk v šolo 
za sestre v državnem zavodu za zdravstveno zaščito 
mater in dece v Ljubljani. 

Pouk, ki se prične dne 1. oktobra 1928., bo teo
retičen (predavanja) in praktičen (hoepitacija) ter 
bo trajal dve leti. 

Učenko se bodo vzgajale za negovalke dojenč
kov, za dečje zaščitne sestre, za potujoče učiteljice 
dečjo higiene in gospodinjstva; obenem dobe stro
kovno podstavo za udejstvovanje v vseh drugih 
strokah socialne in higiensko zaščite dece. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost dopolnjenih 19 let, toda ne preko 

30 let. 
2.) Državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
3.) Znanje državnega jezika v govoru in pisavi. 
4.) Z dobrim uspehom dovršena nižja srednja 

ali meščanska šola ali tej ustrezna izobrazba; za
želena pa je celotna srednješolska izobrazba. 

5.) Popolno telesno in duševno zdravje. 
6.) Neoporečnost. 
Prvi trije meseci po vstopu se štejejo za po-

izkusno dobo. Po tem času odloči ravnatelj šole o 
končnem sprejemu. 

10 gojenk se sprejme ob lastnih stroških. 
Te bodo plačevale zavodu mesečno po 100 Din 

kot donesek k režijskim stroškom šole, za hrano pa 
režijske stroške, za sedaj po 16 Din na dan. 

1448 Ra zid dniStva. 

Učiteljsko društvo «Edinstvo» za novomeški srez 
je na občnem zboru z dne 23. junija 1928. likvidiralo. 

DruStVeni odbor. 

1435 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo IV. razreda deške osnov
ne šole v Spodnji Šiški iz leta 1919. na ime: Ivan 
Belšak iz Zelene jame pri Ljubljani. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Ivan Belšak s. r. 

Razne objavo. 
1 4 4 9 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. junija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 360,903.358-51 
Posojila 1.477,311^29-14 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,041.230-47 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 470,207.214-32 

8.769,860.203-14 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v obteku 5.122,797.335-— 
Državni račun začasne zamene . . 294,041.230-47 
Terjatve države po raznih računih 432,912.248-74 
Razne obveznosti 657,476.832-86 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
8.769,860.203-14 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1434 Objava. 

Izgubila sem izpričevalo II. razreda dekliško me
ščanske šole pri uršulinkah v Ljubljani iz leta 1915. 
na ime: Marija Korbar и Spodnje Hrušice pri Ljub
ljani. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Marija Korbar s. r. 

1437 Objava. . 

Izgubil sem izpričevalo IV. razreda meščanske 
šole v Celju, izdano v letu 1921. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Bratomil Rebek s.r. 

Tovarna usnja Franz Woscbnagg & sinovi, 
d. d. v Šoštanja. 1439 

Bilanca z dne 31. decembra 1927. 
Aktiva. Pasiva. 

1401 3—2 Poziv upnikom. 
S t a v b n a z a d r u g a s r e d n j e š o l s k i h 

p r o f e s o r j e v , r. z. z o. z. v L j u b l j a n i , je 
po sklepu občnega zbora z dne 19. junija 1924. 
prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Dr. J . Sleblnger s.r., upravnik, in 

Fran Vrhovnik s.r., profesor, 
likvidatorja. 

Gotovina 
v blagajni in 
poštni hra
nilnici . . . 

Rimese . . . . 
Dolžniki in 

vnaprejšnja 
plačila . . . 

Zaloge vseh 
vrst 

Stroji in ne
premičnine . 

Din 

96.012 73 
1,021.560 50, 

30,666.243 

23,884.885 

310.000 

55,978.702 27 

Delniška glav
nica 

Rezervni skla
di 

Prevzeti skla
di 

Penzijski in 
zavarovalni 
sklad . . . . 

Upniki 
Menice . . . . 
Čisti dobiček 

8,000.000 

320.213 

6,500.000 

3,820.000 
32,317.199 
4,799.500 

221.789 64 

63 

55,978.70227 

Izguba. 
Račnn izgube in dobička 
z dne 31. decembra 1927. Dobiček. 

Nabava stro-

Nabava orodja 
Nabava nepre

mičnin . . . 
Davki in do-

kladc . . . . 
Čisti dobiček 

v letu 1926. 
Čisti dobiček 

v letu 1927. 

Din 

66.142 
14.460 

35.519 

1,871.399 

3.989 

. 217.800 

2,209.310 

71 
-1 

: 

68; 

26 

38| 

32; 

Saldo 
Kosmati dobi-

\ 

Din 

3.989 

2,205.321 

2,209.310 

P 
26" 

06 

32 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

64. V Ljubljani, dne 7. julija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a : 
Iz cSlužJoenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
225. Naredba o prlvatno-profesionalnih borzah dela. 
226. Izpremembe in dopolnitve člena 10. pravil o tari in razpisa 

C. br. 22.121 z dne 11. junija 1928. 
227. Pravila za opravljanje državnega strokovnega izpita za pre

stop učiteljev, uradnikov in strokovnega osebja na državni 
glasbeni akademiji v Zagrebu iz pripravljalnih skupin v po
možne skupine. 

228. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o prodajanju denatu-
riranega Spirita z dne 9. julija 1925. 

229. Dopolnitev pravilnika o posebnih dokladah civilnim državnim 
. uslužbencem na plačo, v denarju ali v naravi. 

Razglasi velikega župana' mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in,oblastev, med njimi: 230. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 149 z dne 2. julija 1928.: 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 12. ju
nija 1928.: Pomaknjene so pri podružnici poštne 
hranilnice v Ljubljani: iz 4. skupine П. kategorije v 
3. skupino П. kategorije poštaohranilnična uradnica 
Valerija P1 i ve 1 i č; iz 3. skupine Ш. kategorije v 
2. skupino Ш. kategorije računovodkinje Mara 
B i a b š e k , Terezija P r i e š e r n in Nada N e 
d e l j k o. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 8. ju
nija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov. 
Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji italijanski 
državljan dr. Kajetan G a n t a r , pogodbeni euplent 
na državni realni gimnaziji v Novem mestu. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 31ega 
maja 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sme izstopiti1 zaradi sprejema 
avstrijskega državljanstva Gabriela K o k mu t, go
spodinja na Dunaju, rojena v Ptuju in pristojna v 
Janežovce, srez Ptuj. 

Številka 150 z dne 3. julija 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za po

što in telegraf z dne 29. maja 1928.: Premeščen je 
na prošnjo od poštnega in telegrafskega urada v 
Mariboru 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu v 
Mariboru 2 Тлгад P I a u s t e i n er, poštni in tele
grafski uradnik v 3. skupini П. kategorije. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dne 9. junija 1928.: Premeščena je 
po službeni potrebi od poštnega in telegrafskega 
urada v Apačah k poštnemu in telegrafskemu uradu 
na Pragerskem Ljuba Ž i v k o, poštna in telegrafska 
uradnica v 3. skupini П. kategorije. 

Uredbe osrednje vlade. 

225. 
Na podstavi § 105. zakona o zaščiti delavcev in 

skladno z odredbami Člena 22. zakona o radnjama 
za Srbijo in črno goro, §§' 10. f in 15. zakonskega 
člena XVTI./1884. obrtnega zakona za Hrvatsko, Sla
vonijo, Banat, Bačko, Baranjo in Medjimurje, §§ 21. 
do 21. f, 24., 54. in 143. obrtnega reda za Slovenij j , 
Dalmacijo in Istro, nadalje §§ 16., 21. in 29. naredbe 
deželne vlade za Bosno in Hercegovino z dne. 3. fe
bruarja 1909. o izvrševanju obrtov za Bosno in Her
cegovino predpisujem sporazumno z ministrom za 
trgovino in industrijo to-le 

Naredbo 
o privatno-profesionalnih borzah dela.* 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. junija 1928., št. 145/XLVm. 

I. Obče odredbe^ 

§ 1 -
Privatno-profesionalne borzo dela so oni obrati, 

poslujoči kot obrtna podjetja, ki se bavijo zaradi 
zaslužka s posli za posredovanje dela delavcem. 

Za privatno-profesionalne borze dela se ne sma
trajo one borze dela, ki jih ustanove samoupravna 
oblastva, razne javne korporacije, podporne in dobro
delne družbe ali delavske organizacije. Zanje ve
ljajo odredbe § 106. zakona o zaščiti delavcev in 
uredbe o organizaciji posredovanja dela in odredbe 
predpisov, izdanih na podstavi omenjenega zakona 
in omenjene uredbe. . 

••• § 2 . 

Za delavca ali nameščenca se smatra vsakdo, 
brez razlike spola, ki daje svojo telesno ali duševno 
delovno moč v službo tretjim osebam, bodisi za na
grado, bodisi zaradi lastnega izučevanja, kolikor r-i 
ta služba javnopravnega značaja (predzadnji odsta
vek v § 36. zakona o zaščiti delavcev). 

§3. 
Posredovanje dela (posredovanje delovnih mest 

za obrte, posredovanje obrata in pribavljanje služab-
ništva, posredovanje pri službah in namestitvah) je 
vezano na dovolilo pristojnega oblastva, in sicer ne 
glede na kategorijo namestitve in službenih mest, za 
katera se vrši posredovanje. 

•' II. Dovolila. 

§ 4 . 
Dovolilo za otvoritev in voditev privato o-pr of e-

sionalnih borz dela se sme podeliti samo osebi: 
1.) ki izpolnjuje obče pogoje, predpisana' za 

samostalno voditev obrta; 
2.) ki ima potrebno občo kobrazbo, da more 

opravljati posle za posredovanje dela; 
3.) ki ima. potrebno zanesljivost, da more voditi 

obrat za posredovanje dela; 
4.) ki razpolaga s primernimi prostori za izvrše

vanje svojega obrta; 
5.) ki zadošča specialnim pogojem, predpisanim 

za poeđino grano posredovanja dela v prid socialni, 
higienski in nravstveni zaščiti strank. 

§ 5. 
Dovolila se smejo podeljevati po četrtem od

delku zakona o zaščiti delavcev in po uredbi o orga
nizaciji posredovanja dela z dne 26. novembra 1927. 
samo za one kraje, kjer hi državnih ali javnih borz 
dela, njih podružnic ali ekspozitur. 

Ko se podeljujejo dovolila, je treba vpoštevati 
krajevne razmere kakor tudi to, da ne nasprotujejo 
podelitvi dovolila oziri javne varnosti, zdravja in 
nravnosti. 

Dovolila veljajo samo do preklica, in sicer bodisi 
za obče posredovanje, bodisi za določeno grano po
sredovanja dela. 

Za podelitev teh dovolil je treba predhodno za-
slišati teritorialno pristojno borzo dela in občinsko 
oblastvo. 

§6. 
Dovolilo se sme podeliti, če niso že ustanovljene 

v dotičnih krajih ali v njih neposrednji okolici borze 
dela samoupravnih oblastev, javnih iorporacij, pro
fesionalnih organizacij (v zmislu obrtnih zakonov), 
podpornih in dobrodelnih družb ali delavskih organi
zacij, ki zadoščajo za potrebe posredovanja dela v 
dotičnem okolišu. 7 ' 

Ce se podeli dovolilo, ne da bi se vpošteval ugo
vor činiteljev, navedenih v predhodnem členu, smejo 
vložiti ti činitelji pritožbo, ki ima odložilno moč. 

III. Pridobivanje dovolil. 

§ 7 -
Kdor vloži prošnjo, da bi se mu dovolilo, otvoriti 

privatno-profesionalno borzo dela, тота dokazati 
sposobnost, za voditev privatno-profesionalne borze 
dela: 

1.) s šolskim izpricevalom, da je dovršil najmanj 
osnovno šolo, ali ž drugimi dokazili, da je dovolj 
izobražen, voditi knjigo, določene s to naredbo; 

2.) s potrdilom pristojnega oblastva, da jo ne
oporečnega vedenja, da ni obsojen zaradi kaznivih 
dejanj, storjenih iz koristoljubja, ali kaznovan zaradi 
prekršitve predpisov, veljavnih za privatno-profe
sionalno posredovanje dela. 

§8. 
S prošnjo vred predloži prosilec v odobritev svoj 

poslovnik, ki mora obsezati te-le odredbe: 
1.) da se posreduje posel samo osebam, ki pred

lože pravilne listine ò istovetnosti; 
2.) da se ne morejo zaposlovati osebe, ki so že 

zaposlene ali ki bi zapustile mesto, ne da bi bile po 
predpisu odpovedale službo; 

• .3.) da se mora posredovati mesto vsakomur, ki 
se prijavi s pravilnimi, listinami; 

4.) da je prepovedano, sprejemati predjeme ali 
kavcije za posredovanje dela; 

5.) da se morajo izdati strankam za listine, od
vzete zaradi posredovanja dela, pravilna potrdila, 
listine pa jim vrniti v vsakem trenutku na njih za
htevo, ne da bi se zahtevala za to kakršnakoli na
grada; 

6.) o tarifi za posredovanje dela in višini taks 
ali pristojbin, določenih s to tarifo; 

7.) da se pobirajo takse ali pristojbine,,določane 
s tarifo, šele v trenutku, ko se posredovanje izvrši 

Poslovnik in vsako njegovo izpremembo odo-
bruje oblastvo, pristojno za podeljevanje dovolil. 

Prosilec mora predložiti talni načrt prostorov, v 
katerih hoče voditi svoj obrat. Ti prostori morajo 
obsezati prostor najmanj: 10 kubičnih metrov za 
vsakega poslujočega uradnika in 7 kubičnih metrov 
za vsakogar, ki se mudi istočasno v teh prostorih. 
Prostori morajo biti urejeni tako, da se dado lahko 
zračiti in kuriti. 

§ 10. 
Preden se otvori privatno - profesionalna borza, 

dela, mora položiti prosilec predpisano kavcijo, ki 
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znaša v mestih do 50.000 prebivalcev 2000 dinarjev, 
v mestih do 100.000 prebivalcev 5000 dinarjev, v 
mestih s preko 100,000 prebivalci pa 10.000 dinarjev, 
ali v gotovini ali v državnih vrednostnih papirjih po 
borznem tečaju ali pa v garancijskem pismu po
oblaščene banke. 

IV. Poslovanje. 

* § H-
Privatno - prof esigiamo borzo dela mora voditi 

praviloma oni, ki mu je bilo dovolilo podeljeno. Pri
stojni veliki župan sme dovoliti iz izjemno tehtnih 
razlogov, da se vodi ta obrat (obrt) po namestniku. 
Otvarjati podružnice ali dajati obrat v zakup ni do
voljeno. 

§ 12. 
Brez izrecnega dovolila ministrstva za socialno 

politiko se ne sme vediti privatno - profesionalna 
borza dela "obenem z drugim obratom ali obrtom, 
nikar še s kavarniškim (kafanskim) obratom ali 
obratom za prenočišča. V lokalih teh borz je pre
povedano, uživati alkoholne pijače. 

§ 13. 
Imetniku koncesije je prepovedano, dajati ali 

sprejemati predjeme ali sprejemati kavcije za mesta, 
ki jih hoče posredovati. Višina, taks (pristojbin) za 
posredovanje mora biti določena v poslovniku. Ni
koli ne sme znašati nad 10 % pogojene mesečne 
plače: pobirati pa se sme od delavcev samo na pol. 

O prejeti posredniški nagradi mora izdati lastnik 
obrata ali njegov uradnik stranki pravilno izpol
njeno priznanico. 

§ 14. 
Prostori se morajo vzdrževati stalno v čistem 

stanju, t. j . če niso tla parketirana, namaizana z vo
skom, mastjo ali oljem, se morajo vsak dan vsaj 
enkrat orniti ali obrisati z mokro krpo; stene je 
treba najmanj, dvakrat na leto pobeliti. Strankam 
morajo biti na uporabo obešala za obleko, umival
nik in snažno stranišče. V prostorih mora biti na vid
nem mestu nabit poslovnik, potrjen po pristojnem 
oblastvu. 

§ 1 5 . 
Lastniki privatno-profesionalnih borz dela morajo 

voditi posebno knjigo, v katero vpisujejo te-le po
datke: 

1.) delavčevo ime in njega priimek kakor tudi 
številko delavske knjige (izkaznice) ali listine dotič-
nega delavca, oblastvo, ki je listino izdalo, in dan 
prijave: 

2.) ime in priimek delodajalca, ki zahteva delav
ca ali ki je dotičnega delavca sprejel v posel1, in 
takso (pristojbino), pobrano kot nagrado ob za
poslitvi. 

Knjiga mora biti v vsakem trenutku na vpogled 
pristojnim oblastvom. 

§ 16. 
Na zahtevo pristojnih oblastev, med katera se 

štejejo po uredbi o organizaciji posredovanja dela z 
dne 26. novembra 1927. tudi javne borze dela, njih 
podružnice in ekspoziture, mora voditi lastnik obrata 
statistični pregled o številu prijavljenih delavcev, 
njih poklicu, številu razpoložnih prostih mest, šte
vilu izvršenih posredovanj, višini pogojenih plač in 
natančnejših okolnostih zaposlitve ter ga dajati do
tičnim oblastvom na vpogled. 

V. Pristojnost, postopanje in kazni. 

§17-
Kolikor ni v tej naredbi specialnih predpisov, 

veljajo za opravljanje posredovanja dela odredbe 
obrtnih zakonov in zakona o radnjama kakor tudi 
predpisi, ki bi jih izdalo v specialnih primerih mini
strstvo za socialno politiko. 

Na ozemlju Srbije in Črne gore mora zahtevati 
oni, ki je dobil dovolilo za privatno-profesionalno 
borzo dela po tej naredbi, od pristojne trgovske 
zbornice odobritev, da protokolira obrat po pred
pisih zakona o radnjama. 

§ 18. 
Oblastva, pristojna za podeljevanje dovolil po 

predpisih te naredbe, so veliki župani. 
Veliki župani nadzirajo po obrtnih, odnosno poli

cijskih (političnih) oblastvih, odrejenih za to, izvrše
vanje te naredbe. 

Vrhovno nadzorstvo vodi minister za socialno 
politiko sporazumno z ministrom za trgovino in in
dustrijo. 

Zoper odločbe velikih županov) kakor tudi v, 
primeru, navedenem v § 6., drugem odstavku, te 
naredbe, je dopustna pritožba na ministrstvo za so
cialno politiko, ki odloči po zaslišanju ministrstva 
za trgovino in industrijo. 

§ 19. 
Vsakdo, ki ustanovi privatne borze dela brez 

dovolila pristojnega oblastva ali ne zatvori take 
borze pravočasno vkljub odredbi § 105., tretjega 
odstavka, zakona o zaščiti delavcev, se kaznuje v 
denarju od 500 do 5000 dinarjev, kolikršno je pač 
podjetje. Ob ponovni prekršitvi se kaznujejo lastniki 
podjetij polog denarne kazni z zaporom od enega 
meseca do treh mesecev. 

Za ustanovitev privatne borze dela se smatra 
vsako posredovanje dela, ki bi so vršilo brez dovo
lila, določenega s to naredbo. 

Prednje kazni izrekajo oblastni inšpektorji dela 
po predpisih zakona o zaščiti delavcev. 

§20. 

Vse druge prekršitve te naredbe se kaznujejo s 
kaznimi, predpisanimi v veljavnih obrtnih zakonih 
iru,v zakonu o radnjama. 

Prednje kazni izrekajo obrtna, odnosno policij
ska (politična) oblastva prve stopnje, določena s to 
naredbo, po predpisih zakona o radnjama in obsto
ječih predpisih veljavnih obrtnih zakonov. 

§ 2 1 . 

Zoper kazenske odločbe inšpekcij dela po § 19. 
te naredbe je dopustna pritožba na ministrstvo za 
socialno politiko, zoper kazenske odločbe po § 20. 
te naredbe pa na pristojne velike župane. 

§22. 

Ce rok za pritožbe ni določen v veljavnih obrt
nih zakonih, zakonu o radnjama in zakonu o zaščiti 
delavcev, se vloži pritožba v 14 dneh po priobčitvi 
odločbe, pri čemer se ne štejeta v ta rok dan pri-
občitve in poslednji dan, ako je ta dan nedelja ali 
državni praznik, odnosno dan, ko državne pošte ne 
poslujejo. 

VI. Končne odredbe. 

§23. 
V krajih, kjer so že ustanovljene državne ali 

javne borze dela, njih podružnice ali ekspoziture, in 
v neposrednji okolici teh krajev se zatvorijo brez 
odškodnine: 

1.) v šestih mesecih od dne, ko stopi ta naredba 
v veljavo, vse one privatno-profesionalne borze dela, 
ki so bile ustanovljene brez dovolila ministrstva za 
socialno politiko, ko je že stopil v veljavo zakon o 
zaščiti delavcev; 

2.) v enem letu od dne, ko se ustanovi dotična 
državna ali javna borza dela, odnosno podružnica ali 
ekspozitura, tudi vse ostale privatno-profesionalne 
borze dela. Kateri dan naj se smatra za dan ustano
vitve teh državnih ali javnih borz dela, t. j . spreje
manja in opravljanja funkcij, določenih z zakonom in 
uredbo, določi minister za socialno politiko. 

§24. 

Osebam, ki jim je po dosedanjih predpisih do
voljeno, voditi privatno-profesionalne borze dela, mo
rajo spraviti, če niso te borze dela ukinjene s to 
naredbo, v šestih mesecih od dne, ko stopi ta nared
ba v veljavo, svoje poslovanje v sklad s predpisi te 
naredbe, položiti predpisano kavcijo ter predložiti 
velikemu županu svoj poslovnik v odobritev. 

§25. 
Ta naredba stopi v veljavo čez 15 dni po raz

glasitvi v «Službenih Novinah>. 
V B e o g r a d u , dne 12. junija 1928. 

Minister za socialno politiko: 
Čeda Radović s. r. 

2 2 6 . 
Izpremembe in dopolnitve {lena 10. pra
vil o tari in razpisa C. br. 22.121 z dne 

11. junija 1928.* 
Na predlog carinskega sveta in na podstavi čle

na 7. v predlogu zakona o obči carinski tarifi sem 
odločil: Naredba C. br. 22.121 z dne 11. junija 1928.** 

se mora uporabljati tudi takrat, kadar se uvažajo v 
takih posodah: kokosova mast, olja iz palmovih ko-
ščic, palmovo olje, karbidovo ali kreozotovo olje. 

V B e o g r a d u , dne 29. junija. 1928.; 
C. br. 24.602. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho e. r. 

2 2 7 . 
Pravila 

za opravljanje državnega strokovnega 
izpita za prestop učiteljev, uradnikov 
in strokovnega osebja na državni glas
beni akademiji v Zagrebu iz priprav

ljalnih skupin v pomožne skupine.* 
Ölen 1. J 

Uradniki državne glasbene akademije (državne 
muzičke akademije) smejo prestopiti iz pripravljal
ne skupine v pomožno skupino samo, če so opravili 
po členu 52. uradniškega zakona državni strokovni 
izpit po teh pravilih. 

Člen 2. 
Za izpraševanje kandidatov obstoje v Beogradu, 

Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu in Splitu stalne izpra-
ševalne komisije, ki jih imenuje na predlog rektorja 
glasbene akademije minister za prosveto iz treh 
oseb. Z istim odlokom se odredi tudi zapisnikar 
komisije. 

Člen 3. 
Opravljati državni strokovni izpit je upravičen 

vsak tak pripravnik v službi državne glasbene aka
demije, ki ima popolni dve leti državne službe. Kan
didat, ki zapusti državno službo prostovoljno po 
redni poti, sme opravljati ta izpit, če ima dve leti 
državne službe in če ni minulo šest mesecev ,od dne, 
ko je zapustil državno službo. 

Člen 4. 
Prošnjo za opravljanje državnega strokovnega 

izpita je treba vložiti po starejšim urada, ki pri
loži prošnji potrdilo o kandidatovem delovanju in 
njegovem vedenju. 0 pripustitvi k izpitu odloči ko
misija z večino glasov; komisija "'tudi odredi dan 
izpita. Kandidatu, ki se zaradi bolezni ali iz neod-
ložnih razlogov ne more prijaviti k izpitu, se ta čas 
ne šteje v rok. 

Člen 5. 
Državni strokovni izpit je dvojen: a) za admini-

strativno-strokovno osebje in b) za nižje strokovno 
in arhivsko osebje. 

Člen 6. 

Izpit za administrativno-sfcrokovno osebje (I. in 
II. kategorije) je pismen in usten. K ustnemu izpitu 
se pripusti kandidat, če opravi pismenega. Pismeni 
izpit ima namen ugotoviti, koliko je kandidat zmo
žen, pokazati svoje znanje o obči državni admini
straciji, zlasti pa o administraciji glasbene akade
mije. Izdelovanje naloge traja največ dve uri. 

Ölen 7. 

Ustni izpit se opravlja: 
1.) Na podstavi pridobljenega znanja o pozitiv

nem zakonodajstvu: ustava kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, zakon o državnem računovodstvu, 
zakon o uradnikih, zakona o državnem svetu in o 
glavni kontroli, uredbe o razvrstitvi uradnikov, o 
ureditvi ministrstva za prosveto, o razdelitvi države 
na oblasti, o draginjskih dokladah. V glavnih pote
zah proračunska, finančna in .pisarniška administra
cija. 

2.) Na podstavi delovanja v umetniški stroki v 
kateri je treba pokazati zadostno teoretično in prak
tično izobrazbo za glasbeni pouk po stroki, v kateri 
je kandidat zaposlen. 

Člen 8. 

Za nižje strokovno in arhivsko osebje je izpit 
usten ter mora pokazati znanje: 

1.) državnega jezika, političnega zemljepisa kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, uredbe o raz
delitvi države na oblasti in uredbe o ureditvi mini
strstva za prosveto, naposled zakona o taksah, v 
glavnih potezah; 

* «Službene Novine kraljevino Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., št. 149/XLDL 

** Uradni list z dne 26. junija 1928., št. 210/61. 
* «Službene Novine kraljevine Srba*, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 27.. junija 1928., št. 145/XLVUI. 
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2.) strokovnega praktičnega delovanja in tehnič
nega posla po stroki, odnosno znanje arhivske ad
ministracije. 

Člen a 

Kandidat, ki prvikrat pade pri pismenem, od
nosno pri ustnem izpitu, ga sme ponavljati čez Sest 
mesecev. Kandidat sme ponavljati državni strokovni 
izpit največ dvakrat; po tem izgubi pravico, oprav
ljati izpit, in služba na glasbeni akademiji mu pre
stane. 

Na koncu ustnega izpita odloči komisija, ali je 
' kandidat opravil izpit odlično, soglasno ali z večino 

glasov. 0 celokupnem izpitu se vodi zapisnik, ki ga 
podpiše izpraševalna komisija in ki se shrani v ar
hiv te komisije. 

Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda izpričevalo, 
ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar. Uspeh iz
pita sporoči komisija ministrstvu za prosveto — 
umetnigkemu oddelku. 

Člen 10. 
Predsedniku in vsakemu članu komisije gre na

grada, in sicer predsedniku 200 Din, članom in za
pisnikarju pa po 150 Din na dan, dokler, traja izpit. 
Nagrado plača kandidat sam. 

V B e o g r a d u , dne 15. junija 1028. 

Minister za prosveto: 
M. Grol s. r. 

228. 
Na podstavi § 100. zakonskega člena XX. iz leta 

1890. (Hrvatska, Slavonija in Vojvodina), § 101. 
zakona z dne 20. junija 1888. (Slovenija in Dalma
cija) in naredbe z dne 21. avgusta 1899., St. 123/ 
/569/11 (Bosna in Hercegovina) predpisujem te-le 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o 
prodajanju denaturiranega Spirita z dne 

9. julija 1925.,* 
ki se glase: 

I. 

Točka 1.) člena 10. v pravilniku o prodajanju 
špirita, denaturiranega z občim sredstvom, se izpre-
minja ter se glasi: 

«1.) Spirit, denaturiran z občim sredstvom za 
denaturrranje, se sme prodajati na drobno tako, da 
se pretaka v manjSe posode iz odprtih posod.» 

II. 

V členu 12. istega pravilnika naj se izpuste be
sede: «tako, kakor je razloženo v členu 10. tega 
pravilnika, in»; na koncu tega člena pa naj se doda 
nov stavek, ki ee glasi: 

«Kdor Tavna nasprotno ^ali prodaja tudi na
drobno brez dovolitve, se kaznuje v denarju s 100 
dinaTji.» 

m. 
Člen 15. istega pravilnika se izpreminja ter se 

glasi: 
6 «Člen 15. 

1.) Oni, ki jim je dovoljeno, prodajati na debelo 
špirit, denaturiran z občim sredstvom za denaturi-
ranje, morajo dopustiti organom finančne kontrole 
vstop v. vse prostore svojega obrata, da ti organi 
lahko ugotove količino denaturiranega špirita, pre
gledajo, kako se vodi register, ter najdeni špirit 
gradirajo. 

2.) Prav tako morajo tudi oni, ki imajo dovolitev 
za nadrobno prodajanje, dopustiti organom finančne 
kontrole vstop v vse prostore obrata, da ti organi 
lahko ugotove količino in jakost denaturiranega 
špirita. 

3.) č e bi se našel v primeru iz, obeh predhodnih 
točk v obratu tudi tak Spirit, ki ima manj nego 89 
stopinj alkohola, se mora takoj sestaviti zapisnik 
o dejanskem stanju (popis dejanja) zaTadi nedopust
nega razredčevanja špirita. Storilec se kaznuje v 
denarju s 100 dinarji; razen tega pa se mu odvzame 
pravica, prodajati denaturirani špirit.» 

IV. 

V členu 18. istega pravilnika naj s« točka 2.) 
prečrta. 

V. 

Za členom 18. naj se doda nov člen 18. a, ki se 
glasi: x, .,• 

«člen 18. a. 
Pritožbo zoper, razsodbe po teh predpisih se vla

gajo na generalno direkcijo davkov v 15 dneh ter 
se vročajo onemu oblastvn, ki je izdalo razsodbo.» 

VI. 

Povsod, kjer stoji v pravilniku: «generalna di
rekcija posrednjih davkov» naj se postavi: «gene
ralna direkcija davkov». 

VH. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo 
15. dan po razglasitvi v «Službenih Novinah». 

Iz generalne direkcije davkov v Beogradu, 
dne 12. junija 1928.; št. 75.266. 

2 2 9 . 
Dopolnitev pravilnika o posebnih dokladah 
civilnim državnim uslužbencem na plačo, 

v denarju ali v naravi.* 
Finančni odbor narodno skupščine je pritrdil v 

seji z dne 18. maja 1928. pod št. 502 odločbi mini
strskega sveta št. 266 z dne 18. marca 1928., da se 
dopolni člen 2. pravilnika o posebnih dokladah civil
nim državnim uslužbencem na plačo, v denarju ali^v 
naravi skladno s predpisom člena' 40. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih (D. R. 
br. 87.000, «Službene Novine» z dne 21. julija. 1926., 
št. 163/XLIV**) tako-le: 

Ölen 2. 

K. V resortu ministrstva za finance: 

Za pTvim odstavkom naj se doda to-le: 
Generalna direkcija, katastira in njej podrejene 

naprave: mesečno 

a) Generalni direktor po Din 8 0 0 — 
b) Pomočnik generalnega direktorja 

in načelniki oddelkov . . . . 
c) Oblastni direktorji in šefi nadzor-

ništva katastra, vsi inženjerji in 
agronomi 4., 5. in 6. skupine, ne 
glede na zvanje, . . . . . . 
7. in 8. skupine '• • 
9. skupine 

č) Vsi geometri in agronomi П. ka
tegorije: 

1. in 2. skupine 
3. in 4. skupine 
5. skupine 

Iz generalne direkcije katastra ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 22. junija 1928.; št. 11.704. 

Letnik X. 

10 dvorcev). Slovenjgradec: Golavabuka (Golava-
buka 1 dvorec), St. Ilj pod Turjakom (Straže 1 dvo
rec), Št. Janž na Vinski gori (Št. Janž 1 dvorec), 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 1 dvorec), Stari trg 
(Stari trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Belica (Belica 11 dvorcev). Maribor, 
desni breg: Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica 
1 dvorec). Murska Sobota: Satahovci (Satahovci 
1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 2. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s.r. 

L. št. 24/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. d* dne 2 1 . junija 1928. 

6 0 0 — 

5 0 0 — 
4 0 0 — 
3 0 0 — 

400— 
8 0 0 — 
2 0 0 — 

* «Službeno Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. junija 1928., St. 145/Х1ЛЛП. 
— Prvotni pravilnik glej v Uradnem listu z dne 
6- avgusta 1925., št. 242/74. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/28. . 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 2. ju l i ja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreakih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejiimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ljutomer: Boračova (Boračova 3 dvorci). Mari
bor, desni breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju 
(Prepolje 1 dvorec). Ptuj : Cirkovci (Dragonja vas 
5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., št. 149/XIJX 

** Uradni list z dne 31. julija 1926., St. 305/69. 

S г e z 
i s 

O > 
B 
D 

Skupina tifnznih boleini. 

Celje 
Dolnja Lendava . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 15 

Griia. — Dysenterie. 
Murska Sobota . 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 1 1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Oipice. 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

4 
2 
7 

11 
6 
1 

Morbilli. 
1 4 

Skupaj . | 31 7 19 

Dariea. — Diphtérie et Croup. 

Celje 1 
Maribor, mesto . . 2 
Ptuj 1 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

DušljiTi kašelj. — Pertussis, 

Maribor, desni breg i l l . 
Ptuj •• ! 15 I 14 

Skupaj 16 14 

Sen. — Erysipelas. 
Konjice . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor, mesto 
Ptuj, mesto . 
Slovenjgradec. 

Skupaj 

Krcerita odreyenelost. — Tetanus 
1 Celje 

Čakovec 1 
Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 4 1 
V M a r i b o r u , dne 30. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jureèko s. r. 
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64. 456 Letnik X. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Pređe. 1261—18/26—39. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani razglaša, da se 

začne pri deželnem sodišču v Ljubljani tretje porot
no zasedanje dne 10. septembra, četrto pa dne 
10. decembra 1928. in ne, kakor prvotno razglašeno,* 
dne 30. julija, odnosno dne 12. novembra 1928. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v LJubljani, 

dne 21. junija 19~28. 

Preds. 253/4/28—1. 3—2 
Razpis. 

V j e t n i š č n i c i d e ž e l n e g a s o d i š č a v 
L j u b l j a n i se odda m i e s t o j e t n i š k e g a 
u p r a v i t e l j a v 3. skupini П. kategorije. Obenem 
se oddado tudi vsa mesta jetniških uradnikov, И bi 
se izpraznUa tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravimo kolkovane in opremljene prošnje, H 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. junija 1928. 

Preds. 378/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Pri okrožnem eodišču v N o v e m m e s t u se 

odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d s t o j n i k a 
v 4. skupini П. kategorije. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

16. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 62 z dne 
30. junija 1928. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 23. junija 1928. 

S 26/27—49. 
Sklep. 

1470 

Konkurzna stvar O s r e d n j e g o s p o d a r s k e 
z a d r u g e « P a n o n i j e > v M a r i b o r u . 

Ker je upravitelj konkurzne mase, dr. Radoslav 
Pipuš, odvetnik v Mariboru, ki je bil postavljen s 
tukajšnjim sklepom z dne 30. julija 1927., umrl, se 
postavlja po § 80. konkurznega reda za novega 
upravitelja mase dr. Mihael Stanjko, odvetnik v Ma
riboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 29. junija 1928. 

S 6/28-3. Ì443 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ivane V i r a n -

t o v e, trgovke v Velikih Laščah. 
Konkurzni komisar: Božidar Romih, deželno-

sodni svetnik okrožnega sodišča v Novem mestu. 
Upravnik mase: Franc Per ko, posestnik v No

vem mestu. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 58 dne 1 8. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 4. a v g u s t a 1 9 2 8. Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 18. a v g u s t a 
1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek L, 

dne 30. junija 1928. 

S 28/27—76. 1444 
Sklep. 

V konkurzni stvari Matije T r e b a r j a, trgovca 
v Ljubljani, se potrjuje prisilna poravnava, ki jo je 
sklenil prezadolženec pri naroku dne 14. junija 1928. 
tako, da se plačajo predmetne likvidirane terjatve 
I. in П. razreda konkurznih upnikov s popolnim zne
skom, dočim se plača upnikom Ш. razreda 20%na 
kvota njih likvidiranih terjatev, in sicer 1 0 % po 
pravnomočnosti poravnave, ostalih 10 % pa tri me
sece po pravnomočnosti poravnave, in sicer v di
narski valuti po kurzu, ugotovljenem na dan otvo
ritve konkurza na terjatve v tuji valuti. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 16. junija 1928. 

S 13/28—17. 1464 
Sklep. 

Konkurzna stvar Ignacija Z e l e n k a , trgovca 
z usnjem v Ptuju. 

Upravitelj mase dr. Anton Brumen, odvetnik v 
Ptuju, postavljen s sklepom z dne 5. junija 1928., 
opr. št. S 13/28—2, je razrešen tega posla. Za upra
vitelja mase je postavljen Jakob T o b i a s , višji 
davčni upravitelj v p. v Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 25. junija 1928. 

Og la 303/28—13. 1446 
Oklic 

Centralna vinama, d. d. v Ljubljani, je vložila 
zoper Jakoba O g r i n c a, gostilničarja v Grahovem 
št. 42, sedaj v Clevelandu, Chaum Ave 416, U.S.A., 
tožbo zaradi 16.419 Din 55 p s popadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
26. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
Ker biva Jakob Ogrinc sedaj v inozemstvu, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Milan Korun, odvetnik 
v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 27. junija 1928. 

Cw Па 397/28-4. 

Oklic. 
1440 

tem Lenartu, je vložil zoper Alojzija N e u d a u e r -
j a, oblastnega poslanca, trgovca itd. v Gornji Rad
goni, tožbo zaradi 2400 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker1 je sedanje bivališče Alojzija Neudauerja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, 
odvetnik v Gornji Radgoni. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 30. junija 1928. 

C 245/28—1. 

Oklic 
1438 

Baltazar Mundschütz, lesni trgovec v Novem 
mestu, je vložil zoper Alojzija1 N e u d a u e r j a , les
nega trgovca v Gornji Radgoni, tožbo zaradi 3799 
Din 45 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
24. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je sedanje bivališče Alojzija Neudauerja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Ivan Smolik, 
sodni oficial v p. v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 23. junija 1928. 

1462 C 291/28—1. 

Oklic. 
Vili Toman, trgovec v Trbovljah, je vložil zoper 

Štefko P o d b r e ž n i k o v o i z Trbovelj tožbo zaradi 
791 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . j u l i j a 19 28. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je sedanje bivališče Štefke Podbrežnikove 

neznano, se ji postavlja za skrbnika Josip Kokol, 
sodni oficial v Laškem. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 2. julija 1928. 

Alojziju N e u d a u e r j u , tajniku Posojilnice v 
Gornji Radgoni, je vročiti v pravdni stvari Hranil
nice in posojilnice v Radencih, r. z. z n. z., zoper 
Alojzija Neudauerja, tajnika Posojilnice v Gornji 
Radgoni, in druge zaradi 75.000 Din s pripadki me
nični plačilni nalog z dne 23. junija 1928. 

Ker je sedanje bivališče Alojzija Neudauerja ne
znano, se mu postavlja za skrbnika Hinko Požun, 
notar v Gornji Radgoni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek П. a, 

dne 23. junija 1928. 

S 17/27—11. 1469 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Anton S e n c a r , oblačilnica v 

Ptuju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 17/27—1 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 29. junija 1928. 

* Uradni list 128 z dne 24. decembra 1927. 

Cg la 510/27-4.4, Cg la 536/27—8. 1461 

Oklic. 
Alojziju N e u d a u e r j u , lesnemu trgovcu v 

Gornji Radgoni, je vročiti: 
1.) v pravdni stvari Marije • Maukove, plačilne 

natakarice v Gornji Radgoni, zaradi 31.110 Din s 
pripadki sklep z dne 2. julija 1928., opr. št. Cg la 
510/27—10; 

2.) v pravdni stvari Ivana Brinovca, lesnega tr
govca v Celju, zaradi 19.375 Din s pripadki, sklep z 
dne 2. julija 1928., opr. št. Cg la 636/27—8. 

Z obema navedenima sklepoma so se odmerili 
stroški njegovega zastopnika drja. Alojzija Juvanai, 
odvetnika v Mariboru. 

Obenem pa je v pravdni stvari ad 2.) določen na
rok za ustno sporno razpravo na dan 

6. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 80. 

Ker je sedanje bivališče Alojzija Neudauerja ne
znano, se mu postavlja v obeh primerih za skrbnico 
njegova žena, Marija Neudauer, v Gornji Radgoni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 2. julija 1928. 

T 22/28—2. 1441 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jožeta Z u p a n c a v Imperialu, Pa. 
P. O. Box 304, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Prve hrvatske štedionice v 
Zagrebu št. 1623 na ime: Jože Zupan in z vlogo 
21.500 Din. 

Imetnik té vložne knjižico se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
te objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Deželao sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 8. junija 1928. 

C 113/28—1. 1446 
Oklic 

Franc Vreča, posestnik v Črešnjevcin št. 135, 
ki ga zastopa dr. Milan Gorišek, odvetnik pri Sve-

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 4651/П. 1451 2—8 

Nabava raznega električnega materiala. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju nabavi z 

direktno pogodbo dne 1 7. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob 11. uri 
različen električni material. 

Natančnejši podatki, specifikacija materiala in 
dobavni pogoji so na vpogled v pisarni gorenje di
rekcije. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pisarna državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. julija 1928. 

Št. 4966/П. 1462 

Nabava barv in pokosta (firneža). 
Direkcija državnega rudnika v Velenju nabavi 

dne 19. j u l i j a 19 28. ob 11. uri z direktno po
godbo razne barve in pokost. 

Ponudbe se morajo opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji se dobivajo pri podpisani direkciji-

Iz pisarne direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 30. junija 1928. 

L 
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2 3 0 . 
Tarifna obvestila.* 

Blagovni promet med Ttetom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d 'Istr ia) 

in madžarskimi železnicami (4). 

Izpremembe, dopolnitve in popravki železniške tarife 
z dne 1. marca 1928. 

Z veljavnostjo od dne 26. aprila 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, je treba izvršiti 
v zgoraj navedeni tarifi te-le izpremembe, dopol
nitve in popravke: 

Na 357. strani naj se prečrtajo v odseku B, točki 
4. a) v poslednji vrsti besede: «riva Ottaviano . . . 
Bandiere» ter naj se nadomeste z besedami: «riva 
Ottaviano Augusto, molo Fratelli Bandiere i riva ex 
Arsenale». 

Na 358. strani naj se postavi v odseku B. točki 
4. b)-ß, v prvi vrsti za besedama: «Scalo legnami» 
namesto pike vejica in naj se dopolni stavek z bese
dama: «Costanzo Ciani». 

Na S75. strani naj se dopolni pregled postaj, na 
katerih je dopuščena reekspedicija pošiljk, s postajo 
z nazivom: Karczag in naslednjimi podatki: 

32a Karcag 
Eizo buda-
pestl göz-
malom r. t. 

Na 386. strani naj se precrta v zaporedni Številki 
besedila 33. točka 13. ter naj se nadomesti z nasled
njim besedilom: «Brave i ključeve, samo od gvozda 
(izuzevši brave i ključeve, koji su prevučeni meta
lima ili koji su delimično izrađeni od metala)». 

Na 390. strani naj se popravi' v zaporedni številki 
besedila 54. (Legure gvozda) v razpredelktf «Vrsta» 
pri točki đ)-2 številka «6» v: «б» in pri točki e) 
številka «7» v : «8». 

Na 381. strani naj se postavi v zaporedni številki 
besedila 25. (džakovi) v razpredelku «od» znak: «|». 

Na straneh od 146. do 153. naj ве vpišejo v da-
Ijinar naslednje nove postaje s temi podatki: 

26 
26 
26 
17 
2 

25 
25 
25 
15 

1 

Apâtfalva 
Battonya 
Elek . 
Nyirbétor Boni gyârtefép 
Pusztafäczänkert . . . . 

Sz. Cs. V. 
Sz. Cs.V. 
Sz. Cs.V. 
Szab. hev. 
M. A.V. 

773 
819 
847 
958 
632 

715 
761 
789 
897 
571 

Na istih straneh naj se popravijo kilometrske 
razdalje tako-le:' 

Békéscsaba . . . 
Felsorajk . . . . 
Gyula 
Hodmezovésârhely 
Kadarküt . . . . 
Kelebla 
Kétegyhéza . . . 
Kisköre 
Klstelek . . . . 
Kotegyân hatér . 
Kurd-Csibräk . . 
Lököshäza hatâr . 
Magyarbénhegyes 
Makó 
Medgyesegyhâza. 
Mezöhegyes. . . 
Mezokovacsbiza . 
Mór 
Oroshâza . . . . 
PolgérdI . . . . 
Sarkad 
Szeged 
Szeged-Rókus . . 
Tótkomlós . . . 

Trieste 

813 
— 

829 
748 
— 

691 
830 
823 
758 
850 
516 
845 
822 
764 
829 
802 
815 
578 
778 
569 
842 
731 
724 
798 

Fiume 

755 
• 412 

771 
690 
435 
633 
772 
761 
700 
792 
455 
787 
764 
706 • 
771 
744 
757 
569 
720 
560 
784 
673 
666 
740 

Na 146. strani naj se popravi številka pota «46» 
za postajo z nazivom: Balatonfüred do Reke (Fiume) 
v : «45». 

Na 158. strani naj se popravijo v tarifi br. 1. 
(Roba itd.) vozninski stavki pri postajah z nazivom: 
Miskolcz in: ó z d tako za Trst (Trieste) kakor tudi 
za Reko (Fiume) tako-le: 

Miskolcz . . 
Ozd . . . . . . . . . . 

stg 
7205 
6660 

5t 

4625 
4170 

10t 

4090 
3710 

151 

3985 
3670 

Na 160. strani naj se vpiše v tarifi br. 2. (Roba 
sviju vrsta) postaja z nazivom: «Osepel-Gyârtelep z 
naslednjimi vozninskimi stavki: 

Csepel-Gyërtelep . . 

Trieste 
5t | lOt 15t 

4060 1 3595 1 3255 

Fiume 
5t | 10t 1 15t 

4060 1 3595 13255 

Trieste 

5t l_10t 1 15t 
4625 | 40901 3870 

Fiume 
5t 1 10t 

4625 | 4090 

15t 

3870 
Na 162. in 163. strani naj se prečrtajo v tarifi 

br. 3. (Žito) pri postajah z nazivom: Mezöhegyes, 
Mezokovâcshâza, Szeged in Szeged-Rókus voznin
ski stavki v vrsti 1., ki veljajo do Trsta1 (Trieste) in 
Reke (Fiume), ter naj se nadomeste z naslednjimi: 

Nadalje naj se prečrtajo vozninski stavki, nave
deni pri postaji z naizivom: Miskolcz, ter naj se na
domeste z naslednjimi: 

* «SJužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. junija 1928., št. 134/LXIV. 

Mezöhegyes 

Trieste 
1 

5t 

2175 
2245 
1740 
1700 

lOt 

2065 
2120 
1720 
1685 

Fiume 

1 
5t j lOt 

2175 
2245 
1740 
1700 

2065 
2120 
172Ö-
1685 

veljajo do Trsta (Trieste) in Reke (Fraine) ter naj 
se vpišejo ti-le: 

Vrsta 
Trieste 

1 - 1 2 
5t 

1975 

lOt 

1925 

5t 

2200 

lOt 

2120 

Fiume 

1 
5t 

1975 

lOt 

1925 

2 
5t 

2200 

lOt 

2120 

Na 161. strani naj se dopolni ista tarifa e posta
jami z nazivom: Apâtfalva, Battonya in: Elek in * 
naslednjimi vozninskimi stavki: 

Vrsta 

Apétfalva . . . . 
Battonya . . . . 
Elék 

Trieste 
1 j 2 

5t 

2025 
2255 
2185 

lOt) 5t 

1970 
2185 
2045 

2250 
2375 
2305 

lOt 

2130 
2345 
2165 

Fiume 
1 

5 tj 

2025 
2255 
2185 

lot 

1970 
2185 
2045 

2 
5t 

2250 
2375 
2305 

lOt 

2130 
2345 
2165 

Na 162. strani naj se prečrtajo pri postaji z nazi
vom: Makó v vrstah 1. in 2. vozninski stavki, Id 

N a 170. in 171. strani naj se dopolni tarifa br. 8 (Mlinarski proizvodi) s postajo z nazivom! 
Miskolcz s spodaj navedenimi vozninskimi stavki; nadalje naj se popravijo pri postaji z nazivom: 
Makó vozninski stavki tako-le: 

Vrsta 

Makó . 
Miskolcz 

Do Trieste 

lOt 

1715 
1885 

15 t 

1675 
1770 

10t 

1715 
1885 

15t 

1675 
1770 

1 
10t 

1665 

15t 

1575 

10t 

1730 

15t 

1630 

Do Fiume 

10t 

1715 
1885 

15t 

1675 
1770 

10t 

1715 
1885 

15t 

1675 
1770 

1 
10t 

1665 

15t 

1575 

10t 

1730 

15t 

1630 
Na 172. in 173. strani naj se popravijo v tarifi 

br. 9. (Varivo i povrće), vrsta 9., vozninski stavki 
pri postajah z nazivom: Magyarbânhegyes, Makó in: 
Mezokovâcshâza tako-le: 

Vrsta 

Magyarbânhegyes 
Makó 
Mezokovâcshâza . 

Trieste 

5t 
2110 
1865 
2085 

10t 15t 

1775 
1615 
1760 

1740 
1590 
1725 

Fiume 

5t 
2110 
1865 
2085 

10t 15t 

1775 
1615 
1760 

1745 
1590 
1725 

Trieste 
5t 

2065 
2345 

10t 

1605 
1825 

15t 

1555 
1755 

Fiume 
5t 

2065 
2345 

10t 

1605 
1825 

15t 

1555 
1755 

Na 194. strani naj se dopolni tarifa br. 19. a (Me
lasa) s postajo z nazivom: Mezöhegyes in nasled
njimi vozninskimi s tavki : 

Trieste 
lOt 1 15t 

1685 11625 

Flume 
lOt | 15t 

168511625 
Na 197. strani naj se vpiše v tarifo br. 25. (Du-

van) po abecednem redu postaja z nazivom: Bat
tonya z, naslednjimi vozninskimi stavki : 

Na 190. in 191. strani naji se popravijo v tarifi 
br. 15. pri postaji z nazivom: Mezöhegyes vozninski 
stavki, ki veljajo do Trsta (Trieste) in Reke (Fiume), 
v vrsti 1. «2580» in «2400» v : «2465» in «2430», v 
vrsti 3. pa «3310» in «3020» v : «3235» in «3005». 

Na 193. strani naj se dopolni tarifa br. 18. (Metle) 
s postajama z nazivom: Apâtfalva in: Battonya in 
z naslednjimi vozninskimi stavki: 

N a 2 0 3 . i n 204. strani naj se prečr ta tarifna tabela tarife br. 29. (Uljano semenje) ter naj se 
nadomesti z naslednjo tabe lo : 

Trieste 
5t | lOt | 15t 

33851 31501 2910 

Fiume 
5t | lOt | 15t 

3385 13150 | 2910 

Važi u pravcu 
Vrsta 

U saobraćaju sa stanicama 

Baja 
Bares 
Békéscsaba 
Beleg 
Budafok-Hâros. . . . . 
Budapest D. V. . . . 
Budapest-Kelenfoid . . 
Budapest M. A. V. . . 
Csongràd 
Csutgó 
Debreczen 
Döbrököz 
Dravasztâra-Zalâta . . 
Enying 
Fornäd-Kecsege . . . 
Gyoma 
Györ 
Györ-Kohn-Olajmüvek 
Gyula 
Kaposvâr 
Kiskunfélegyhâza . . 
Kistelek 
Komârvâros 
Métészalka 
Mezotûr 
Murakeresztür . . . . 
Nagyecsed 
Nâgykanlzsa 
Nylregyhäza 
Oroshâza 
Odalmand 
Osztopân 
Pécs 
Sarkad 
Seilye 
Szarvas 
Szeged 
Szeged-Rókus . . . 
Szentlörincz 
Szigetvâr 
Szikszó 
Szombathely 
Tótkomlós 
UJdombovâr 
Vajsziö 
Zalaapâtl 
Zalaegerszeg 

Do od ili do 

Trieste 

1 
10t i 15t 5t 10t 15t 

Do od ill do 

Fiume 

1 
10t 15t 5t 10t 15t 

Vozarlnski stav u centesimlma za 100 kg 

1745 
1000 
2065 
1250 
1655 
1655 
1655 
1690 
1955 
1140 
2210 
1520 
1570 
1690 
1675 
2105 
1520 
1655 
2185 
1365 
1935 
1730 
1215 
2580 
2070 
1085 
2670 
1135 
2290 
1890 
1620 
1530 
1550 
2165 
1525 
2105 
1650 
1610 
1370 
1370 
2185 
1510 
1540 
1520 
1540 
1440 
1450 

1600 
1000 
2000 
1215 
1655 
1655 
1655 
1690 
1940 
1125 
2035 
1455 
1520 
1600 
1580 
1945 
1520 
1650. 
2020 
1305 
1885 
1690 
1170 
2350 
1915 
1055 
2430 
1100 
2105 
1845 
1545 
1465 
1495 
2045 
1470 
1940 
1630 
1595 
1340 
1365 
1940 
1425 
1890 
1470 
1485 
1365 
1375 

2690 
1505 
3150 
1990 
2630 
2630 
2630 
2685 
3080 
1765 
3225 
2370 
2385 
2575 
2760 
3080 
2770 
2890 
3175 
2215 
3000 
2715 
1830 
3755 
3030 
1710 
3885 
1805 
3350 
2870 
2570 
2490 
2360 
3245 
2250 
3080 
2500 
2445 
2185 
2085 
3205 
2400 
3145 
2340 
2340 
2300 
2330 

2390 
1505 
2760 
1890 
2210 
2210 
2210 
2255 
2680 
1705 
3205 
2165 
2260 
2270 
2420 
2685 
1925 
1950 
2760 
2030 
2620 
2405 
1790 
2925 
2650 
1630 
3015 
1705 
2895 
2680 
2265 
2225 
2175 
2810 
2150 
.2685 
2450 
2410 
2105 
2020 
2540 
2170 
2815 
2065 
2230 
2065 
2085 

2100 
1505 
2575 
1805 
2145 
2145 
2145 
2190 
2505 
1690 
3055 
2075 
2075 
2160 
2305 
2505 
1870 
1890 
2575 
1970 
2490 
2355 
1740 
2860 
2470 
1590 
2930 
1655 
2695 
2505 
2165 
2130 
2505 
2615 
2100 
2505 
2405 
2380 
2045 
1975 
2470 
2060 
2620 
2020 
2115 
1980 
1995 

1595 
1000 
2065 
1105 
1655 
1655 
1655 
1690 
1955 
995 
2210 
1370 
1415 
1690 
1510 
2105 
1520 
1655 
2185 
1230 
1935 
1730 
1215 
2580 
2070 
1085 
2670 
1135 
2290 
1890 
1455 
1375 
1400 
2165 
1365 
2105 
1650 
1610 
1245 
1225 
2185 
1510 
1940 
1345 
1390 
1440 
1450 

1460 
1000 
2000 
1075 
1655 
1655 
1655 
1690 
1940 
980 
2035 
1305 
1370 
1600 
1430 
1945 
1520 
1650 
2020 
1185 
1885 
1690 
1170 
2350 
1915 
1055 
2430 
1100 
2105 
1845 
1385 
1315 
1355 
2045 
1315 
1940 
1630 
1595 
1220 
1220 
1940 
1425 
1890 
1285 
1345 
1365 
1375 

2480 
1505 
3150 
1755 
2630 
2630 
2630 
2685 
3080 
1535 
3225 
2120 
2165 
2575 
2510 
3080 
2770 
2890 
3175 
1960 
3000 
2715 
1830 
3755 
3030 
1710 
3885 
1805 
3350 
2870 
2305 
2225 
2130 
3245 
2010 
3080 
2500 
2445 
1975 
1865 
3205 
2400 
3145 
2120 
2110 
2300 
2330 

2205 
1505 
2760 
1665 
2210 
2210 
2210 
2255 
2680 
1500 
3205 
1990 
2055 
2270 
2255 
2685 
1925 
1950 
2760 
1845 
2620 
2405 
1790 
2925 
2650 
1630 
3015 
1705 
2895 
2680 
2100 
2035 
2025 
2810 
1925 
2685 
2450 
2410 
1900 
1805 
2540 
2170 
2815 
1955 
2010 
2065 
2085 

2110 
1505 
2575 
1625 
2145 
2145 
2145 
2190 
2505 
1480 
3055 
1905 
1980 
2160 
2135 
2505 
1870 
1890 
2575 
1760 
2490 
2355. 
1740 
2860 
2470 
1590 
2930 
1655 
2695 
2505 
1990 
1940 
1955 
2615 
1875 
2505 
2405 
2380 
1845 
1765 
2470 
2060 
2620 
1875 
1940 
1980 
1995 
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Na 207. strani naj se popravi v tarifi br. 32. 
(Gnojiva) vozninski stavek <585», ki velja za 10 ton 
od postaje z nazivom: Kapuvâr-Garta do Reke 
(Fiume), v: €685»; v isti tarifi naj se popravijo na 
208. in 209. strani vozninski stavki, ki veljajo od 

Na 210. etrani naj se prečrta v tarifi br. 34. (Sirkova slama) vsa tabela ter naj se nadomesti 
z naslednjo: 

postaje z nazivom: Mezöhegyes do Trsta (Trieste) 
in Reke (Fiume), in sicer v vrsti 2. «610» | c595» 
v: «595» | «575», v vrsti 4. pa «1200» | «1090» v: 
«1145» I «1045». 

Važi u pravcu 

U saobraćaju sa 
stanicama 

Do 
T r i e s t e 

5t lOt 15t 

F i u m e 

5t lOt 15t 

Voz. stav u centesimima za 100 kg 

Apâtfalva 
Battonya 
Battonya hatâr . . . 
Budafok—Hâros . . 
Budapest D. V. . . 
Budapest—Kelenföld 
Budapest M. A. V. . 
Kétegyhâza . . . . 
Kötegyan hater . . 
Lököshäza hatâr . . 
Magyarbânhegyes . 
Makó 
Medgyesegyhiza . . 
Mezöhegyes . . . . 
Mezökovacsbiza . . 
Oroshâza 
Sarkad 
Szeged 
Szeged—Rókus . . 

1865 
2170 
2250 
2040 
2040 
2040 
2085 
2065 
2165 
2250 
2130 
1820 
2165 
2030 
2095 
1825 
2330 
1585 
1545 

1420 
1665 
1730 
1540 
1540 
1540 
1575 
1540 
1635 
1730 
1635 
1385 
1660 
1550 
1605 
1385 
1800 
1195 
1165 

1380 
1600 
1650 
1490 
1490 
1490 
1520 
1525 
1520 
1650 
1570 
1345 
1595-
1495 
1545 
1345 
1710 
1175 
1150 

1865 
2170 
2250 
2040 
2040 
2040 
2085 
2065 
2165 
2250 
2130 
1820 
2165 
2030 
2095 
1825 
2330 
1585 
1545 

1420 
1665 
1730 
1540 
1540 
1540 
1575 
1540 
1635 
1730 
1635 
1385 
1660 
1550 
1605 
1385 
1800 
1195 
1165 

1380 
1600 
1650 
1490 
1490 
1490 
1520 
1525 
1520 
1650 
1570 
1345 
1595 
1495 
1545 
1345 
1710 
1175 
1150 

N a 222. s trani naj se prečr ta v tarifi br. 65. (Alkohol) vsa tabela ter naj se nadomesti z naslednjo: 

V r s t a 
D o T r i e s t e 

1 
10t | i s t j 10t 

Albertfalva—Budafok D. V. 
Belcsapuszta 
Budafok—Gschwindtgyâr . 
Budapest D. V 
Budapest—Kelenföld . . 
Budapest M. A. V. . . . 
Györ 
Kisvârda 
Nagykanizsa 
Nyirbâtor Boni gyârtelep 
Pusztafâczânkert . . . . 

2270 
1385 
2270 
2320 
2320 
2365 
2470 
2960 
1725 
3135 
2210 

2165 
1375 
2165 
2205 
2205 
2250 
2410 
2780 
1700 
2940 
2110 

15t lOt 

2270 
1385 
2270 
2320 
2320 
2365 
2470 
2960 
1725 
3135 
2210 

2165 
1375 
2165 
2205 
2205 
2250 
2410 
2780 
1700 
2940 
2110 

2270 
1385 

2165 
1375 

15t 

22702165 
23202205 
23202205 
23652250 
25802415 
29602780 
17251700 
31352940 
22102110 

lOt 

2270 
1385 
2270 
2320 
2320 
2365 
2580 
2960 
1725 
3135 
2210 

15t 

2165 
1375 
2165 
2205 
2205 
2250 
2415 
2780 
1700 
2940 
2110 

Do F i u m e 

1 
lOt 15t] lOt 

2270 
1625 
2270 
2320 
2320 
2365 
2470 
2960 
1725 
3135 
2210 

2165 
1615 
2165 
2205 
2205 
2250 
2410 
2780 
1700 
2940 
2110 

2270 
1705 
2270 
2320 
2320 
2365 
2470 
2960 
1725 
3135 
2210 

15t 

2165 
1700 
2165 
2205 
2205 
2250 
2410 
2780 
1700 
2940 
2110 

10t 

22702165 
1625 
2270 
2320 
2320 

1615 
2165 
2205 
2205 

2960 
1725 

2210 

15t 

23652250 
25802415 

2780 
1700 

31352940 
2110 

10t 

2270 
1705 
2270 
2320 
2320 
2365 
2580 
2960 
1725 
3135 
2210 

15t 

2165 
1700 
2165 
2205 
2205 
2250 
2415 
2780 
1700 
2940 
2110 

Na 224. strani naj se popravijo v tarifi br. 68. 
(Sirup) vozninski stavki vrste 2., ki veljajo od po
staje z nazivom: Mezöhegyes do Trsta (Trieste) in 
Reke (Fiume), «3165 | 2330 | 2220» v: «3105 | 2275 | 
| 2175». 

Na 236. in 237. strani naj se prečrtajo v tarifi 
br. 83. (Gvozdena i čelična roba) v vrsti 27. voz
ninski stavki pri naslednjih postajah ter naj se na-
domeste tako-le: 

Važi u pravcu 
Vrsta 

U saobraćaju sa 
stanicama 

Budapest D. V. . . 
Budapest—Kelenföld 
Budapest M. A. V. . 
Csepel—Gyârtelep . 

Trieste 
27 

5t 

2390 
2390 
2440 
2440 

lOt 15t 

2220 
2220 
2245 
2245 

Fiume 
27 

5t lOt ISt 

1980 
1980 
2025 
2020 

2390 
2390 
2440 
2440 

2220 
2220 
2245 
2245 

1980 
1980 
2025 
2025 

Na 240. in 241. strani naj se prečrtajo v tarifi 
br. 84. (Legure od gvozda) vsi vozninski stavki 
vrste 6. Dosedanja vrsta «7» naj dobi številko: «6». 

Na 243. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 86. 
(Legure od bakra itd.) pri spodaj navedenih posta
jah vsi vozninski stavki vrste 3. ter naj se nado-
meste z naslednjimi: 

Važi u pravcu 
Vrsta 

U saobraćaju sa 
stanicama 

Budapest D. V. . . 
Budapest—Kelenföld 
Budapest M. A. V. . 
Csepel—Gyârtelep . 

Trieste 
3 

5t 

3260 
3260 
3330 
3330 

lOt 

2940 
2940 
3000 
3000 

15t 

2700 
2700 
2760 
2760 

Fiume 
3 

5t 

3260 
3260 
3330 
3330 

10t 

2940 
2940 
3000 
3000 

15t 

2700 
2700 
2760 
2760 

Na 256. in 257. strani naj se popravi v tarifi 
br. 105. (Drvo itd.) pri postaji z nazivom: Nyirâ-
bràny hatâr vozninski stavek «1475» vrste 4. za 
101, ki velja za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) v : 
«1575». 

Na 297. strani naj se popravi v zaglavju vrste 4. 
tarife br. 169. (Boje) napis: «51 | 151 | 101» v: 
«5 t | 101 | 151». 

Na 300. strani naj se prečrta v zaglavju tarife 
br. 172. (Džakovi itd.) beseda «Do» in popravi v: 
«Od i do». 

Nadalje naj se uvrste v isto tarifo po abecednem 
redu spodaj navedene postaje z naslednjimi voznin-
skimi stavki: 

Battonya hatâr . 
Lököshäza hatâr 
Mezöhegyes . . 

Od ili do 
Trieste 

5t 10t 15t 

2870 
2870 
2710 

2690 
2690 
2555 

Fiume 
5t I 10t 15t 

2390 
2390 
2385 

2870 
2870 
2710 

2690 
2690 
2555 

2390 
2390 
2385 

Na 310. strani naj se dopolni pozicija br. 4. do
datka (Predinoti za gradnju gornjeg stroja železnice) 
s postajo z nazivom: Diósgyori vasgyâr z nasled
njimi vozninskimi stavki: 

Diósgyori vasgyâr 

Trieste 
1 

lOtl15t 

— — 

2 
10t 

1585 

15t 

1585 

Fiume 
1 j 2 

lOt 

— 

15t! lOtl15t 

- 1585 1585 

Na 311. strani naj se prečrtajo v poziciji br. 7. 
(Rezanci od šećerne repe) pri postaji z nazivom: 
Mezöhegyes vozninski stavki, ki veljajo do Trsta 
(Trieste) in Reke (Fiume), ter naj se nadomeste z: 
«925 | 900». + 

Na straneh od 158. do 254. naj se uvrsti po
staja z nazivom: Diósgyori vasgyâr v spodaj nave
dene tarife z naslednjimi stavki, ki veljajo do Trsta 
(Trieste) in Reke (Fiume): 

Strana 

157 

Tarifa 
br. 

225 75 
228 

225 

230/231 

79 

Vrsta 

81 

82 

1 
l(od) 
I (do) 
2 
3 
4 
5 (od) 
5 (do) 
6 
7 

Trieste — Fiume 

Kom. 

7370 

5t 

4765 

2675 

lOt j 15t 

4205 

715 
2065 

2005 

1840 
1570 
1985 
2145 

1635 
1255 
1415 

4085 

680 
1915 

1880 

1780 
1475 
1955 
2060 

1575 
1200 
1335 

Strana 

232/241 

240/241 

242 

243 

244 

245 

245 

246/247 

252 

252 

253 

254 

Tarifa 
br. 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

255 1 96 

Vrsta 

2 
3 
4 
5 
6 

20 
21 
22 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
32 
40 
42 
46 
47 
49 
50 
51 

1 
2 
3 
4 
5 

-^Trieste — Fiume 
Kom. j 5t | lOt 1 15t 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
6 — 
1 
6 
1 
6 
7 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 

2850 
3030 
2745 
3025 
2470 
2620 
2745 
3025 
2850 
2765 
3025 
2470 
2620 
2620 
2745 
3025 
3315 
2745 
3165 
2745 
2745 
3025 
2360 
2765 
2765 
4545 
4545 
4545 

- ! зозо 
- i 2850 

— 
— 

3030 
3825 
3960 

— j 3645 

- 1 2745 

— 1 4105 
- 1 4765 

- 3960 
— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

4765 

2850 

2765 
3030 

— 

— 

3165 

3315 
— 3165 

2470 
2260 
2095 
2160 
1985 
2090 
2350 
2460 

2265 
2165 
2040 
2100 
1955 
2030 
2165 
2210 

2125 2070 
2435 
2545 
1985 
2050 
1920 
2095 
2545 
2620 

2260 
2445 
1900 
2000 
1910 
2040 
2445 
2550 

2175 2115 
2920 2460 
2060 
2350 
2755 

2020 
2165 
2445 

1815 ! 1685 
1995 1915 
1995 
4090 
4090 
3935 

2755 
2600 

2755 
3399 
3560 
3335 

1915 
3925 
3790 
3430 

2445 
2380 

2450 
3085 
3225 
3015 

,2470 i 2265 

3675 
3755 

356Ó 
4205 
2470 
2240 
2470 

1965 
2050 

2855 

3030 
2855 

— 
- i - 1 2095 
— 1 — 1 2020 

3 — | - ! 2050 
1 ! — 1 — 1 2395. 

3370 
3630 
3225 
4085 
2265 
2160 
2330 

1820 
2000 
2185 
2525 
2220 
2670 
2525 

— 
2040 
1910 
2000 
2195 

Na straneh od 230. do 252. naj se popravijo pri 
postaji z nazivom: ô z d vozninski stavki, ki veljajo 
za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) tako-le: 

Strana 

* 230/231 

236/237 

240/241 

252 

Tarifa 

82 

83 

84 

92 

Vrsta 

l(do) 
2 
3 
4 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

T r i e s t e / F i u m e 
5t | lOt 15t 
— 
— 
— 
— 

2550 
2710 
2710 
2840 
2550 
2710 
2710 

1635 i 1625 
1615 1510 
1800 ; 1790 
1830 ! 1810 
1800 
1825 
1820 
1850 
1800 
1825 
1820 

1790 
1810 
1805 
1830 
1790 
1810 
1805 •> 

2850 1850 1830 
1 2430 
2 
3 
4 
5 
6 ' 
2 
3 

2865 
2865 
4125 
4125 
4125 

1640 
1680 
1680 
3655 
3655 
3655 
1800 
1825 

1630 
1660 
1660 
3615 
3615 
3575 
1790 
1810 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 30. aprila 1928.; G. D. br. 25.549/28. 

Direktni blagovni promet s prekartiranjem: orientno-
bolgarski, orientno-jugoslovanek], orientno-romun-
ski, orientno-madžarskL. orientno-avstrijski, orientno-

češkoslovaški, orientno-poljeki. 

Dopolnitve in izpremembe. 
V tem tarifnem obvestilu, natisnjenem v «Služ

benih Novinah ikraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 20. februarja 1928., št. 14/П,* naj se izvede 
to-le: 

V oddelku: «A. Območje veljavnosti» naj se iz-
premeni pod točko f) besedilo tako-le: «poljskih že
leznic (obe 

* Ura či 

nem s progami poljskih državnih železnic 

ai list z dne 30. januarja 1928., St. 26/10. 



64. 

v območju svobodnega mesta Gdanska [Danzig] — 
tudi v provozu čez proge nemških državnih želez
nic —) na eni strani in». 

Nadalje naj se vpišejo v seznamku obmejnih pre
hodnih postaj za avstrjsko - češkoslovaškimi ob
mejnimi prehodnimi postajami, navedenimi pod toč
ko k), -fiod 

1) Č e š k o s l o v a š k o -
p r e h o d n e 

Češkoslovaške: 
Bohumin C. S. D. 
Chuchelna 
Opava 
Krnov C. IS. D. 
Hlucholazy 
Hyncice vHornim Steszku 
Mezilesi v Kladsku 
Stfedni Sténava 
Mezimësti 
Libava 
Polubny C. S. D. 
Jinđfichovicepod Smrkem 
Seidenberg 
Hefmanice u Frydlantu 
Libérée C. S. D. 
Varnsdorf 
Ebersbach v Sasku 
Sebnice 
Dečin 
•Podmokly 
Moldava v Cechâch 

C. S. D. 
Reitzenhain C. S. D. 
Vejprty C. S. D. 
Johanngeorgenstadt 
Klingenthal O.S.D. 
Frantiskovy Lâznë 
Cheb 
Brod nad Lesy 
Železna Ruda 
Haidmühle 

in pod 

- n e m š k e o b m e j n e 
p o s t a j e : 

Nemške: 
Odorberg 
Kuchelna 
Troppau D. Rb. 
Jägern d orf 
Ziegenhals 
Heinersdorf (Oberechles.) 
Mittelwalde 
Mittelsteine 
Halbstadt 
Liebau (Schlesien) 
Polaun 
Heinersdorf (Tafeffichfco) 
Seidenberg 
Hermsdorf bei Friedland 
Roichenberg 
Warnsdorf 
Ebersbach (Sachsen) 
Scbnitz 
Tetschen 
Bodenbach 
Moldau 

Reitzenhain 
Weipert 
Johanngeorgenstadt 
Klingenthal 
Franzensbad 
Eger 
Fürth im Walde 
Eisenstein 
Haidmühle 

m) P o l j s k o - n e m š k e o b m o j n e p r ë li o d n e 
p o s t a j e : 

Poljske: Nemške: 
Strzebielino Gross-Boschpol 
Mošnica Firchau 

* Koszary Schneidemühl (Zollbhf.) 
Drawski Mlyn Kreuz 
Zbaszyn - Neu-Bentechen *» 
tasowice Frausta4t 
Rawicz (Wehrse) Wehrse 

"Rawicz (Korsenz) Korsenz 
Zduny Freyhan 
Pawfów Wkp. Neumittelwalde 
i-öka Costau 
Lublieniec Cziasnau 
Pawonków Pluder 
Strzybnica Brynnek 
Ttojca Beuthen (Oberschlesien) 

Stadtwald 
Chorzów . Beuthen (Oberschlesien) 

Hauptbahnhof 
'Chebzie.1 Borsigwerk1 

Ruda SI. , Hindenburg (Oberschles.) 
Wolfgang12 Poremba1 2 

Makoszowy Sosnitza (Makoszuwa) 
Przyszowioe Sbsnitza (Przyszowice) 
Sumina Nensa 
Ol za Annaberg (Oberschlesien) 

Označba 1) za češkoslovaško - poljske obmejne 
prehodne postaje naj se nadomesti z označbo n). 

To obvestilo stopi v veljavo dne 15. junija 1928. 
i Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 15. maja 1928.; G. D. br. SI.725/28. 

• 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in madžarskimi železnicami (7). 
Železniška tarifa z dno 1. marca 1928. 

Uvedba direktnega vozninskega stavka za pre
voz materiala za gradnjo ladij, in sicer: železa v 

1 Prehod brzovoznega blaga ni dovoljen. 
2 Poremba-Wolfgang se vpošteva kot obmejna 

prehodna postaja samo za vozovne tovore za na
stopne postaje, ki leže v južnem delu Poljske Go
renje Šlezije: 

Bytom Nowi, Czarny Las, Wirek-Nowowiejeki in 
Wolfgang. 

459 
šibikah in palicah in fasiranega železa (jekla) na
dalje pločevino in plošč (tudi plošč za oklope). 

Od Do 
postaje z nazivom: Pulj (Pola) 

Voz-ninski stavek, 
ki ga je treba uporabljati 

postaje z nazivom v centesimih za 100kg 
ôzd 1770. 

Pogoji za uporabljanje: 
1.) Pošiljke se morajo predati v prevoz kot sporo

vozno blago in voznina se mora plačati najmanj za 
10.000 kg po tovornem listu in vagonu. Drugače pa 
veljajo obče odredbe zgoraj omenjene tarife. 

Dodatki in odbitki, ki se določajo občasno, se 
uporabljajo tudi pri tem vozninskem stavku. 

To velja oü dne 1. junija, 1928. do preklica, naj
dlje pa do dne 31. decembra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 5. junija 1928.; G. D. br. 38.432/28. 

Direktni blagovni promet med postajami železnic 
republike Poljske na eni strani in postajami železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kraljevine 

Italije in kraljevine Romunije na drugi strani 
Dopolnitev. 

V tem tarifnem obvestilu, natisnjenem v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca> 
z dne 12. maja 1927., št. 104/XXVIT,* naj se do
polni seznamek obmejnih prehodnih postaj pod b) 
Nemško-poljske obmejne prehodne postaje tako-le: 
pred Prostken-Grajewo naj se uvrsti: Czymochen-
Raczki; za Deutsch-Eylau (Jamielnik)-Jamielnik naj 
se uvrsti: Garnsee-Gardeja. 

Za Freithan-Zduny naj se uvrsti: Neumittel-
walde-Pawlów. 

Ta dopolnitev stopi takoj v veljavo. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. junija 1928.; G. D. br. 39.670/28. 

- . JI • 

Direktni blagovni promet med .postajami bolgarskih 
železnic na eni strani in postajami madžarskih, av
strijskih, češkoslovaških in poljskih železnic na 

drugi strani. 

Dopolnitev. 
V tem tarifnem obvestilu, natisnjenem v «|Služ-

benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 17. februarja 1927., št. 36/VH,** naj se do
polni seznamek obmejnih prehodnih postaj pod 
«n) Nemško - poljske obmejne prehodne postaje» 
tako-le: 

za. Freyhan - Zduny naj se uvrsti Neumittel-
walde-Pawlów. 

Ta dopolnitev stopi takoj v veljavo. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. junija 1928.; G. D. br. 39.669/28. 

Št. 20/9—Pr. 1392 3—3 

Prodaja specerije in manufakture. 
Po naredbi gospoda generalnega direktorja 

št. 11.773 z dne 6. junija 1928. in na podstavi čle
nov 82. do 106. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika za izvrševanje določil iz oddelka «B. 
Pogodbe in nabave» zakona o državnem računo
vodstvu p r o d a direkcija državnih železnic v Ljub
ljani na javni ofertni licitaciji preostalo blago likvi
dirane Gospodarske poslovalnice direkcije državnih 
železnic v Ljubljani, ki sestoji v glavnem iz spece
rije in manufaktumega blaga ter se hrani v Ljub
ljani v skladišču živil, Masarykova'cesta št. 17, in 
v Mariboru v skladišču živil, Frankopanova ulica 
št. 34. 

Licitacija se bo vršila dne 2 8. j u l i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri v Ljubljani, poslopje «Ljubljanski dvor», 
Ш. nadstropje, soba št. 197. 

Splošni in specialni pogoji kakor tudi seznamek 
blaga za to licitacijo se dobivajo proti plačilu takse 
30 Din pri občem oddelku podpisane direkcije, od
nosno so na vpogled med uradnimi urami istotam, 
pri omenjenih živilskih skladiščih in pri vseh zbor
nicah za trgovino, obrt in industrijo. 

Odrejena komisija sprejema ponudbe na dan lici
tacije do 11. ure. Ponudbe se morajo glasiti na od
kup vsega blaga; torej je navesti samo eno skupno 

Letnik X. 
ponudbeno ceno, franko skladišči živil v Ljubljani, 
odnosno v Mariboru. Razen tega morajo biti po
nudbe taksirane s 100 Din in spisane točno, kakor 
to predpisujejo pogoji in zakon o državnem računo
vodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
taksirane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Po po&ti 
poslane ponudbe morajo prispeti k direkciji 'pred 
11. uro navedenega dne. 

Kavcija 5 '•%, ponujene vsote ee mora položiti naj-
kesneje do 10. ure na dan licitacije pri depozitni 
blagajni ljubljanske železniške direkcije («Ljub
ljanski dvor»). 

S ponudbo je predložiti reverz o položeni kav
ciji, potrdilo o kupovnih sposobnostih in potrdilo o 
plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Blago je interesentom na ogled ob delavnikih, 
in sicer v Ljubljani od 9. do 11. in od 15. do 17. ure, 
v Mariboru pa od 17. do 19. ure. 

Po obvestilu, da je licitacija odobrena, mora 
vložiti kupec kupno vsoto v glavno blagajno ljub
ljanske železniške direkcije najkesneje v 14 dneh; 
v nadaljnjih 14 dneh pa je treba vse blago odstra
niti iz živilskih skladišč. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 18.. junija 1928. 

* Uradni list. z dne 21. maja 1927., št. 244/56. 
** Uradni list z dne 28. februarja 1927., jfr. 78/23. 

Št. 5881/1—28. 1431 3—8 

Natečaj. 
Podpisana direkcija razpisuje po členu 82. in na

slednjih členih zakona o državnem računovodstvu 
in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. drugi pis
meni natečaj za uporabo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske 
in Pražakove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vršila dne 25. j u l i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri pri občem oddelku be. direkcije («Ljubljan
ski dvor», Ш. nadstropje, soba št. 195). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem ee oddado vsi prostori, doslej uporab
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, ee-
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v IV. nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejša razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro
stori se morejo tudi osebno ogledati vsak delavnik 
dopoldne. 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t. j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracijah. 

Ponudbe, kolkovane s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba, k št. 5881Д-28 
za restavracijo ,Ljubljanski dvor' ponudnika I. L». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje do 10. ure dne 25. ju
lija, 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki, ki se licitacije ne udeleže osebno, mo
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristaja nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji ee 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 26. junija 1928. 

Št. 46/13. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri 
policijski direkciji v Ljubljani v času od dne 46. do 

dne 30. junija 1928.: 
1 listnica, v njej 2 legitimaciji, 1 bankovec za 

100 Din in za 40 do 70 Din drobiža; 1 poselska knji
žica na ime: Ana Brezova; 1 temnosiv polsvüen 
ženski dežnik:; 1 rjava usnjena denarnica, v njej 
2 legitimaciji in 30 Din; li usnjena torba motornega 
kolesa s ključi in privijači znamke B. S. A; 1 rjava 
usnjena torbica za akte, v njej naročilni listi, 1 ka
talog šivalnih, strojev in koles in 1 ključ od motor
nega kolesa št. 15—205; 1 ženska srebrna zapestna 
ura na usnjeni zapestnici; 1 ovojnica (kuverta), v njej 
dokumenti in okrog 500 Din; 1 zlata zaponka (sta
rinska), vTcdna 70 Din; 1 polsvilen črn solnčnik z 
dolgo kljuko in črno petljo; 1 potni list za poto-
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•vanje v Kanado na ime: Karel Hiti; 1 železniška le
gitimacija na ime: Anton Rugel; 2 'bankovca po 
100. Din; 1 zlat masiven svinčnik z monogramom 
G. K. 1927.; 1 delavska knjižica na ime: Anton 
Rodajc; 1 usnjena rjava listnica, v njej 6 bankovcev 
po 100 Din in 1 bankovec za 10 Din; 1 šoferska legi
timacija na ime: Ernest Lah. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. junija 1928.: 
1 moška srebrna enookrovna žepna ura; 1 palica 

za obešanje zastorov v medeni cevi; 1 kolesna zrač
na sesaljka; 1 moški klobuk in 1 črn ženski dežnik; 
1 ogrlica iz koral; 10 železnih krogel; 1 železna pa
lica z napisom «Specerija»; 1 rjava usnjena torbica 
za akte; 1 siva usnjena ročna torbica, v njej 1 robec 
in manjša vsota denarja; 1 bankovec za 100 Din; 
1 srebrna ovratna verižica z obeskom v obliki srca; 
1 avtomobilno kolo; 1 srebrna ženska zapeetna ura 
z zapestnico; 1 ogrlica iz koral; 2 bankovca po 
10 Din; 1 temnomodra ženska ruta za na glavo; 
1 siv površnik; 4 pari belih otroških nogavic; 1 rjav 
konj; 1 naočniki y celuioidnem toku. — .V želez
niških vozovih so se našli ti-le predmeti: 1 zavitek, 
8 moški dežniki, 1 ženski dežnik, 7 palic, 1 pelerina, 
1 suknja, 1 otroški jopič, 1 plašč, 1 moški klobuk, 
1 površnik, 1 prazna steklenica, 1 ženska jopa, 
1 dežni plašč, 1 otroška pelerina, 1 zavitek perila. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 80. junija 1928. 

St. 3690. 1464 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 

prevzem dovršitvenih del pri Dečjem domu na Mirju 
v Ljubljani p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri v sobi žt. 17 gradbene direkcije v Ljub-
ljani, fcjor se tudi dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se podado v obliki popusta v od-
ttotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša: 

I. za težaška in zidarska dela . Din 
П. za tesarska dela Din 

za kamenoseška in teracerska 
dela '..._.. 
zal dobavo in položitev lino-
leja . . ! 

V. za mizarska dela 
VI. za ključaničarska dela . . . 

Vu. za uvedbo plina 
IX. zai dobavo in montažo elek

tromotorja . . . . . . . Din 
X. za slikarska dela Din 

ХП. za pečarska dela Din 
XIII. za pleskarska dela . . . . Din 
XV. za vrtnarska dela Din 

XVI. za razna dela Din 

61.011-95 
39.773— 

Ш. 

P7. 
Dim 9.106-60 

Din 
Din 
Din 
Din 

9.000— 
6.030— 
7.420— 

34.945— 

7.240— 
6.588— 
2.860— 

18.220— 
13.980--, 
78.050— 

skupaj . . Din 294.224-55 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglaeni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 3. julija 1928. 

St. 1397. 1466 3—1 

Razpis učnih mest. 
Odbor za vzdrževanje višjih razredov na državni 

realni gimnaziji v Murski Soboti razpisuje za šolsko 
leto 1928./1929. štiri učna mesta, in sicer: 

2 učni mesti za slovenščino in srbohrvaščino; 
1 učno mesto za francoščino in nemščino; in 
1 učno mesto za matematiko in fiziko. 

' Prošnje naj se vlože do dne 
1. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

pri ravnateljstvu državne realne gimnazije v Murski 
Soboti. Prednost imajo diplomirani, odnosno deloma 
izprašani profesorski kandidati. 

Namestitev izvrši velika občina Murska Sobota. 
Službeni prejemki so isti kakor v državni službi 

in leta, prebita v samoupravni službi, se štejejo v 
državno službeno dobo. 

Prosilci pa se morajo zavezati, da ne zapuste 
službe vsaj do konca šolskega leta. 

V M u r s k i -S o b o t i, dne 4. julija 1928. 

Predsednik : Josip Ben ko s. r. 

St. 1000/iS—6. 1465 

Razglas. 
Oddado se na ofertni dražbi gradbena dela za 

prizidavo in nazidavo, nadalje za adaptacijo dveh 
občinskih poslopij na Prevaljah. 

Dotični načrti in dražbeni pogoji so razgrnjeni v 
razpisni dobi na vpogled ob delavnikih od 8. do 
12. ure. 

Ponudbe naj se vlože do vštetega dne 
22. j u l i j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem županstvu. 
Županstvo občine prevaljeke, 

dne 5. julija 1928. 

Zupan: Lahovnik s. r. 

Razne objave. 
1 4 7 1 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 30. junija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga '. . 361,982.238-56 
Posojila 1.560,305.912-25 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,028.278-17 
Dolg države 2.966,855.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 399,720.772-98 

8.783,434.272-66 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 80,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v obtek.u 5.354,448.780— 
Državni račun začasne zamene . . 294,028.278-17 
Terjatve države po raznih računih 254,898.549-32 
Razne obveznosti 617,426.109-10 
Terjatve države za zastavljene do

mene . . .. . . . . . -. . 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 

8.783,434.272-66 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Opr. št. 40/2—1928—10. 1460 

Razpis. 
Podpisani urad razpisuje na svojem ambulatoriju 

v Ljubljani s l u ž b o p o g o d b e n e g a z d r a v 
n i k a s p e c i a l i s t a z a z o b n o z d r a v n i -
š t v o z mesečnim honorarjem 2500 Din. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst
nimi listi otrok. Eolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, zdravniškim izpriČevalom1 in po
trdilom o ureditvi vojaške dolžnosti. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v, 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dne 

17. j u l i j a 1 9 2 8 . 
do 12. ure. Kesneje došle ali nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Okrožni uran" za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 4. julija 1928. 

St. 155. 1456 
Razglas. 

Na podstavi § 1. zakona z dne 10. аргЦа 1881., 
kranjski dež. zak. š t 8, bodo računi o dohodkih in 
stroških podpisanega glavnega odbora za leto 1927. 

razpoloženi v njegovi pisarni v Ljubljani, Turjaški 
trg št, 3/1, v času 
od dne 6. j u 1 i j a 1 9 2 8. do dne 2 0. j u 1 i j a 1 9 2 8. 
med uradnimi urami vsako sredo in soboto od 11. 
do 12. ure na vpogled interesentom. 

Glavni odbor za obdelovanje barja v Ljubljani, 
dne 30. junija 1928. 

Načelnik: Andrej Knez s. r. 

1453 Naznanilo. 
Občni zbor S p l o š n e g o s p o d a r s k e z a 

d r u g e z a S l o v e n i j o v L j u b l j a n i , r. z. 
z o. z., se bo vršil dne 1 3. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob 18. uri 
v Ljubljani na Gosposvetski cesti št. 17 s tem dnev
nim redom: a) Poročilo likvidacijskega odbora, 
b) Čitanje revizijskega poročila, c) Odobritev bilance. 
č) Eventualna volitev likvidatorjev, d) Raznoterosti. 
— Občni zbór je pol ure po sklicu sklepčen ob vsa
kem številu udeležencev. 

V L j u b 1 j a n i, dne 80. junija 1928. 
Likvidatorji. 

1401 3-3 Poziv upnikom. 
S t a v b n a z a d r u g a s r e d n j e š o l s k i h 

p r o f e s o r j e v , r. z. z o. z. v L j u b l j a n i , je 
po sklepu občnega zbora z dne 19. junija 1924. 
prešla v likvidacijo. , 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Dr. J. Sleblnger s. r., upravnik, in 

Fran Vrhovnik s. r., profesor, 
likvidatorja. 

1455 3-1 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo, ki jo je izdai 

oblastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani 
dne 12. marca 1923. pod št. 926 po obrazcu 50. pra
vilnika za finančno kontrolo. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Ivan Sorli s. r., 
podpreglednik finančne kontrole v Dravogradu. 

Portland-cementna tovarna, 
A. d. n a D o v j e m . 1459 

Račun bilance. 

Premičnine in 
nepremičnine 

Sirovine in za
loge 

Blagajna . . . . 
Debitorjl. . . . 
Jadransko-

! Podunavska 
j banka . . . . 
! Račun obnovlt-
i ve 
; Izguba z dne 

31. decembra 
! 1927 

i 

Din P ! 

1 
894.97204 

1 
428.726J95] 

8.252 
383.621 

432.435 

174.467 

1,190.020 

091 
12: 

i 

1 
— j 

i 

— 
1 
i 

33| 
3,512.494|53! 

Delniška glav-

Rezervni sklad 
Menice . . . . 

1 

\ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

! \ 

Din 

3,000.000 
12.494 

500.000 

3,512.494 

P 

— 
53 

i 
1 

i 

1 
i 

531 

Račun izgube in dobička. 

Prenos Izgube 
iz leta 1926. 

Obratna Izguba 
Zavarovalnine. 
Plače 

Obresti . . . . 
Potni stroški . 
Stroški uprav

nega sveta . 

Din 

807.177 
121.563 
59.702 
93.500 
63.444 

P 

64 
26 
76 
— 
60 

76.682 37 
2.830 501 

1.641 50 
1,226.542|63 

Dohodki 
od prodanega 
starega mate-

! Izguba z dne 
31. decembra 
1927 

r — ч 

\ 
\ 

Din 

36.522 

1,190.020 

P 

30 

33 

1,226.542Ì63| 
V M o j s t r a n i , dne 31. decembra 1927. 

Za k n j i g o v o d s t v o : 
Ph. Winz ig s. r. 

Pregledano, z glavnimi in pomožnimi knjigami primerjano 
in v redu najdeno. 

Upravni svet : 
Ing. M. Prelovšek s. r. S. Jovanović s. r. 
Dr. J. SeHgsteln s. r. Lj. Djlnovskl s. r. 

Nadzorstveni svet : 
Dr. J. Kersnik s. r. B. Kolarevlč s. r. N. Bulajlć s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

65. V Ljubljani, dne 10. julija 1928. 

/4 

Letnik 1C. 

/ 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
\ ljubljanske in mariborske iblasti. 

Veebinat 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
231. Pravilnik 7Л ugotavljanje maksimalnega števila potnikov in 

količine blaga na potniških ladjah. 
232. Pravilnik o voznih ugodnostih za nezaposlene delavce. 
233. Pravilnik o odsotstvovanju in bolovanju uradnikov in usluž

bencev poštno-telegrafske in telefonske stroke. 
234. Pravilnik za izvrševanje odredb iz člena 8. pogodbe, sklenjene 

med vlado kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in Med
narodno delniško družbo za zrakoplovstvo. 

235. Pravilnik za izvrševanje odredb iz členov 7. in 10. pogodbe, 
sklenjene med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
Družbo za zračni promet. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi vojaških oblastev. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 153 z dne 6. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 19ega 

junija 1928.: Pomaknjena sta iz 2. skupine III. kate
gorije v 1. skupino III. kategorije rečna mojstra 
Josip P l e t e r š e k pri oblastnem hidrotehničnem 
oddelku v Mariboru in Fran J e r i n a pri oblastnem 
hidrotehničnem oddelku v Ljubljani. 

Odlok ministra za notranjo posle z dne 18. maja 
1928.: Pomaknjen je iz 4. skupine II. kategorije v 
3 skupino II. kategorije Rudolf T o m š i č , pomoč
nik .komisarju železniške in obmejne policije na Ra
keku. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 27ega 
junija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev! je sprejet Fran V e j 1 e r, 
trgovec v Mariboru, skupno z ženo Marijo in dvenu 
maloletnima otrokoma. 

Objava generalne direkcije davkov: Avgust 
K r a š n e r, davčni praktikant v 4. skupini II. kate
gorije v Ptuju, je dne 17. aprila 1928. umrl. 

Uredbe osrednje vlade. 

231. 
Na podstavi § 41. uredbe o organizaciji ministr

stva za promet in prometne službo z dne 30. marca 
1927. se izdaja ta^le 

Pravilnik 
za ugotavljanje maksimalnega Števila 
potnikov in količine blaga na potniSkih 

ladjah.* 
Ölen 1. 

Na vseh ladjah, ki služijo za prevoz potnikov, 
je treba ugotoviti maksimalno število potnikov in 
količino blaga glede na nosilnost ladje, da se pre
prečijo eventualne nesreče v izgubi moštva in to
vora. To število potnikov in količino blaga določi 
in ugotovi za vsako ladjo uprava pomorstva in reč
nega prometa. 

člen 2. 

Da se ugotovi maksimalno število potnikov in 
količina blaga, se mora določiti ona površina na 
ladji, ki služi v ta namen, ne glede na to, ali je nad 
palubo ali pod njo in ali je v zaprtem ali odprtem 
prostoru. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. junija 1928., št. 145/XLVHI. 

Člen 3. 

Da se dobi čista površina za nastanitev potni
kov, je treba določiti celokupno površino v kva
dratnih metrih. Od te površine se odštejejo vse one 
površine, na katere se potniki ne smejo nastanje-
vati;' ostanek pa se pomnoži s številom potnikov, 
določenim na kvadratni meter. 

Površine, ki se ne smejo ukoriščati za potnike, 
so te-le: hodniki za prihod, stopnišča, odprtine, hod
niki za odhod, svetilniki na palubi, oklop kotlov, 
ograjeni prostor okoli strojnih naprav, hišice za 
navigacijo, prostor za jadrnike, dimnike, žerjave in 
ostale naprave, če niso v taki višini in na takem 
mestu, da je mogoče nastaniti potnike brez nevar
nosti. Prav tako se ne smejo ukoriščati za potnike 
nepristopne galerije in prostor, namenjen izključno 
za spravljanje blaga. 

Člen 4. 
Po kvadratnem metru odpada površina, določena 

za nastanitev potnikov, v I. razredu na 2-5, v П. 
in III. • razredu pa na 3 potnike. Otroci nad 10 let 
zavzemajo isti prostor kakor odrasli potniki. 

Ölen 5. 

Ko se določi maksimalno število potnikov in 
maksimalna ко1Шпа blaga, se mora ladja preizku
siti, ali more po svoji stabilnosti zanesljivo nositi 
določeno število potnikov in količino tovora v vseh 
plovitvenih razmerah. 

Člen 6. 
Stabilnost ladje se preizkusi z maksimalnim šte

vilom potnikov in z določeno količino blaga ali pa 
samo z ustreznim tovorom. 

Ölen 7. 

Če nosi ladja namesto potnikov tovor, sme biti 
ta tovor za 10 % večji nego celokupno število pot
nikov poleg dovoljene količine blaga. Teža enega 
potnika se jemlje povprečno s 76 kilogrami. 

Člen 8. 

Maksimalna dovoljena količina blaga se. določi 
tako, da se pomnoži celokupna površina, določena 
izključno za spravljanje blaga, s tremi potniki in 
da se doda po 200 kilogramov za- vsakega potnika. 
Če nosi ladja manj potnikov od maksimalnega dolo 
čonega števila, je treba postopati po členu 7.; ven
dar pä ne sme biti maksimalna teža potnikov in 
blaga večja nego določena nosilnost ladje. 

Člen 9. 
Kadar se ladja nagiblje, mora biti stabilnost 

taka, da ne vdre ob največjem nagibanju ladje 
okoli vzdolžne osi voda skozi odprtine, ki so naj
bližjo vodni črti in ki se dado hermetično zapreti. 

Člen 10. 
Če je ladja obtežena z maksimalnim številom 

potnikov, morajo biti potniki %enako porazdeljeni na 

obeh njenih straneh, nikoli pa ne smejo obtežiti samo 
ene strani. 

Prav to velja, kadar pristane ladja k brvi, kada-
potuje v močnem vetru ali kadar se obrača. 

Člen 11. 
Na vsaki ladji mora biti na vidnem mestu tabi«, 

na kateri sta označeni maksimalno število potnikov, 
ki jih sme ladja nositi, in maksimalna količina1 blaga, 
ki ga sme natovoriti. 

Člen 12. 

Ta pravilnik stopi v veljavo po dnevu, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca». 

Minister za promet: 
Svetielav T. Milosavljević s. r. 

232. 
Po prvem odstavku § 101. zakona o zaščiti delav

cev in petem odstavku § 1. uredbe o organizaciji 
posredovanja dela z dne 26. novembra 1927. pred
pisujem sporazumno z ministrom za promet ta-le 

Prav i ln ik 
o voznih ugodnostih za nezaposlene 

delavce.* 

Delavci imajo po prvem odstavku § 101. zakona 
o zaščiti delavcev in petem odstavku § 1. uredbe o 
organizaciji posredovanja dela z dne 26. novembra 
1927. skladno s § 18. a) in b) železnižke tarife, dela TL, 
za prevoz potnikov, prtljage in ekspresnoga blaga, 
pravico, potovati za polovično normalno vozno ceno 
v П1. razredu potniških in mešanih vlakov na vseh 
državnih železnicah in na vseh drugih državnih ali 
državno privilegiranih prometnih sredstvih, če po
tujejo poedinično ali v skupinah iz enega kraja v 
drugega delat ali dela iskat, in sioer v mejah pred
pisov tega pravilnika. 

§2. 
Pravica do ugodnosti za poedinično potovanje, 

omenjena v § 1. tega pravilnika, gre nezaposlenim 
telesnim in duševnim delavcem po predzadnjem od
stavku § 36. zakona o zaščiti delavcev obrtnih, in
dustrijskih, trgovinskih, prometnih, rudarskih in njim 
podobnih podjetij ob nezaposlenosti, če se ugotovi: 

a) da so resnično vsaj tri dni brez posla v dote
danjem stanovališču ali da imajo, kakor je dokazane, 
zaposlitev kje drugje; 

b) da se ne more dobiti zanje posel v njih stano
vališču; 

c) da so dobili ali sami ali po javnih borzah dela 
ali po tretjih osebah delo v drugem kraju ali če je 
verjetno, da ga dobe; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. junija 1928., St. 145/XLVHI. 
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6) da glede na dotedanjo nezaposlenost in višino 
svojega zaslužka kakor tudi na specialne rodbinska 
razmere ne morejo iz lastnih sredstev utrpeti celo
kupnih voznih stroškov za odhod v kraj novega za
poslovanja. 

Pravico do ugodnosti za potovanje v skupinah 
imajo kmetijski, gozdni, gradbeni, tesarski, opekar-
niški in tem podobni delavci, če potujejo delat ali 
dela iskat. To ugodnost imajo tudi otroci nad 10 let, 
ki potujejo z delavci vred; ugodnost velja za sku
pine najmanj 10 delavcev, ki potujejo z iste vstopne 
postaje do iste izstopne postaje na razdaljo preko 
100 km, ali če sc plača polovična vozna cena za 
10 delavcev m najmanj 101 km. 

§3. , 
Inozemski državljani so izenačeni z našimi, če 

dajo države, katerim pripadajo, glede potnih ugod
nosti našim državljanom iste pravice kakor svojim 
državljanom. Za pripadnike držav, ki glede potnih 
ugodnosti ne postopajo z našimi državljani tako 
kakor s svojimi, predpiše minister za promet po
sebne odredbe. 

§ 4 . 
Vozne ugodnosti za poedinična potovanja po § 2., 

prvem odstavku, tega pravilnika se dajo z obrazcem 
«Objava», ki je priložen pod A temu pravilniku; v 
«Objavi» je treba označiti delavčevo ime, njega pri
imek, poklic, stalno stanovališče, vstopno in izstop
no postajo in smoter potovanja. 

Vozne ugodnosti za potovanja v skupinah se iz
dajajo z obrazcem «Uverenje (objava)», ki je pri
ložen pod B temu pravilniku; v njem morajo biti 
označena imena vseh onih, ki potujejo skupaj, njih 
poklic, stalno stanovališče, vstopna in izstopna po
staja. 

§ 5 . 

Da se uredi vprašanje glede izdajanja obrazcev 
«Objava» in «Uverenje» kakor tudi obča in stati
stična kontrola o dajanju potnih ugodnosti, se p > 
verja tiskanje teh «Objav» in «Uverenj» odboru za 
posredovanje dela v Beogradu, ki je edino poobla
ščen za to. 

Objave, ki jih je izdalo katerokoli drugo mesto, 
izgube z dnem 1. novembra 1928. svojo veljavo. 

Centralni odbor predpiše posebna pravila o ti
skanju teh «Objav» in «Uverenj», o poslovanju z 
njimi in o pobiranju taks kakor tudi o odškodnini 
za njih tiskanje, statistično in kontrolno evidenco. 

§6. 
«Objave» za poedinično potovanje in «Uverenja» 

za potovanje v skupinah.izdajajo: 1.) javne borze 
dela, njih podružnice in ekspoziture, 2.) v krajih, 
kjer ni takih naprav, odseki za socialno skrbstvo pri 
oblastnih upravah ali sreska poglavarstva, 8.) v kra
jih, kjer ni nobenega izmed naštetih 'oblastev, samo
upravna (občinska) oblastva, in sicer v prvi vrsti 
na predlog organov pri zavarovanju delavcev in 
delavskih zbornicah. 

§7. 
Za poedinična potovanja mora imeti delavec po

leg «Objave» delavsko legitimacijo a fotografijo, ki 
jo izdado po § 120. zakona o zaščiti delavcev pri
stojna oblastva ali organizacija. Dokler se te legiti
macije ne uvedejo, veljajo dosedanje delavske legi
timacije in delavske knjižice, ki so jih izdala policij
ska (politična) in občinska oblastva ali strokovne 
organizacije, če pa takih legitimacij sploh ne bi bilo, 
potrdila državnih, samoupravnih oblastev ali stro
kovnih organizacij, odnosno legitimacije o nezapo
slenosti, ki jih izdado pristojne javne borze dela. V 
teh legitimacijah in potrdilih morajo biti navedeni 
vsi potrebni podatki (delavčevo ime, njega priimek, 
datum in kraj rojstva, poklic, stalno stanovališče 
itd.): opremljene morajo biti s fotografijo. 

§8-
Za potovanja v skupinah morajo imeti delavci 

«Uverenje (objavo)» — priloga B javnih borz dela, 
njih podružnic ali ekspozitur ali pristojnih občinskih 
ali državnih oblastev, s katerimi se potrjuje, da po
tujejo delat ali dela iskat. «Uverenje (objava)» se 
mora izdati za vsakega poedinega delavca ali pa za 
vso skupino, toda v tem drugem primeru morajo biti 
navedena imena vseh onih, ki potujejo skupaj, njih 
poklic, stalno stanovališče itd. 

§ 9 . 
«Objave» in «Uverenja» mora podpisati in opre

miti z žigom oni urad, ki jih je izdal. 

- «Objave» in «Uverenja» veljajo samo za euo 
vožnjo na označeni progi in za 14 dni od dne, ko 
se «Objava» ali «Uverenje» izda. Potovanje se lahko 
začne kateregakoli dne; končati pa se mora v času, 
dokler velja «Objava» ali «Uverenje». «Objave» in 
«Uverenja» se no smejo uporabljati za povratek in 
tudi ne za vožnjo do katerekoli druge postaje. 

Vstopna postaja opremlja ob izdajanju znižanih 
vozovnic «Objave» in «Uverenja» z datiranim po
stajnim žigom. Po končanem potovanju se morajo 
«Objave» in «Uverenja» oddati izstopni postaji. 

Če potuje skupaj nad 30 delavcev, mora prijaviti 
vodja skupine vožnjo načelniku vstopne postaje vsaj 
24 ur pred odhodom vlaka. 

§ io. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 12. junija 1928. 

Minister za socialno politiko: 
Čed. Radović s. r. 

P r i p o m b a u r e d n i š t v a : Na koncu tega 
pravilnika sta natisnjena v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» obrazca: (A) «Ob-
java» in (B) «Uverenje (objava)». 

2 3 3 . 
Na podstavi člena 2. uredbe o organizaciji mini

strstva za pošto in telegraf in poštno-telegrafske in 
telefonske stroke predpisujem po zaslišanju poštno-
telegrafskega sveta ta-le 

Pravilnik 
o odsotstvovanju in bolovanju uradnikov 
in uslužbencev poštno-telegrafske in tele

fonske stroke.* 
Ölen 1. 

Vsak izostanek od dolžnosti se mora v 24 urah 
opravičiti pri neposrednjem starejšini izostalega 
uradnika ali uslužbenca. 

Člen 2. 
Starejšina se mora kakorkoli uveriti, ali so na

vedbe dotičnega uslužbenca točne, in smatrati po 
tem izostanek ali za opravičenega ali za neopraviče
nega. Če izostanek ni opravičen, je treba postopati 
zoper dotičnega uslužbenca, kakršen je pač primer, 
ali po členu 161. ali pa po točki 5.) člena 164. urad
niškega zakona in, če nastanci dotični primer, po 
točki 7.) člena 133. istega zakona. 

Člen 3. 
Vsak. izostanek, ki nastane zaradi bolezni in je 

daljši od 5 dni, se mora opravičiti v vsakem primeru 
pred staTejšino z zdravniškim izpričevalom. 

Za izostanek, ki nastane zaradi bolezni, a ne 
traja 5 dni, odloči starejšina, ali ga je treba opravičiti 
z zdravniškim izpričevalom. 

Zdravniško izpričevalo za izostanek, krajši od 
5 dni, naj zahteva starejšina samo, če ima vzrok 
dvomiti, da je navedba izostalega uradnika ali usluž
benca glede bolezni resnična. 

Člen 4. 

Če izostane uslužbenec od dolžnosti zaradi bo
lezni, sme poslati starejšina, ako izostanka ne 
opraviči čez 24 ur z zdravniškim izpričevalom, v 
njegovo stanovanje uradnega (državnega ali samo
upravnega) zdravnika, kjer pa takega ni, tudi pri
vatnega zdravnika, ki ugotovi, ali dotični uslužbe
nec zaradi bolezni nekaj časa ne more priti na dolž
nost. 

O tem pregledu poda zdravnik pismeno poročilo 
starejšini, ki je zahteval pregled. 

Zdravniški honorar za tak pregled trpi dotični 
uslužbenec. 

Člen 6. 
Glede izostanka zaradi bolezni, omenjenega v 

členu 3., se ne izda poseben odlok o odobritvi bolo
vanja; vendar pa uslužbenec ne sme izpremeniti 
mesta. 

Člen 6. 

Odsotstvo od dolžnosti zaradi okrevanja po 
akutni bolezni ali zaradi zdravljenja kronične bolez-

* «Službene Novine kraljevino Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., št. 149/XLIX. 

ni, za katero je treba kopališča, klimatičnega kraja, 
sanatorija itd., kakor tudi vselej, kadar gre za zdrav
ljenje izven službenega kraja, so dovoli v vsakem 
poedinem primeru s posebnim odlokom, v "katerem 
mora biti določeno, koliko časa naj traja odsotstvo 
zaradi zdravljenja. 

Prošnje za taka odsotstva morajo biti opremljene 
z zdravniškim izpričevalom, in sicer: 

a) za odsotstva do enega meseca z izpričevalom 
uradnega zdravnika ministrstva ali direkcije; pošte 
in telegrafa, kjer pa takega ni, z izpričevalom držav
nega ali samoupravnega zdravnika; 

b) za odsotstva do treh mesecev t izpričevalom 
dveh državnih ali samoupravnih zdravnikov; če pa 
teh ni, sme biti en član komisije privatni zdravnik; 

c) za odsotstva, daljša od treh mesecev v enem 
koledarskem letu, z izpričevalom zdravniško komi
sije iz treh državnih zdravnikov, izmed katerih sme 
biti, če ni državnih, eden tudi privatni zdravnik. 

Člen 7. 

Komisijo za zdravniški pregled po točki c) pred
hodnega člena plača prizadeti uslužbenec, ustanovi 
pa jo veliki župan na zahtevo ministrstva ali pri
stojne direkcije pošte in telegrafa; toda njen član 
mora biti uradni zdravnik ministrstva ali direkcije 
pošte in telegrafa^ če naj se pregleda uslužbenec v 
kraju, kjer je uradni zdravnik. 

Člen 8. 
Letni odmor, določen v členu 109. uradniškega 

zakona, se da, kadar in kolikor to dopuščajo služ
bene korieti, in sicer uslužbencem, ki so prebili do 
dne, ko zaprosijo za odmor, zdržema najmanj tri 
mesece v dolžnosti. 

Če ni trajalo odsotstvo od dolžnosti zaradi bo
lezni ali po privatnem poslu dlje nego 15 dni, se ne 
šteje za prekinitev po predhodnem odstavku. 

Člen 9. 

Da se pravilno razporedi letni odmor, mora se
staviti vsaka poštno-telegrafska in telefonska na
prava začetkom leta seznamek uslužbencev z označ
bo časa, v katerem se more ukoristiti odmor. Tak 
seznamek mora starejšina po krajevnih razmerah, 
vpoštevaje odredbo člena 8. tega pravilnika, po mož
nosti tudi sporazumno e prizadetimi uslužbenci, spra
viti v sklad z domnevnimi potrebami službe ter ga 
predložiti v duplikatu pristojni direkciji pošte in 
telegrafa. 

Odstopki od tako odobrenega razporeda odmo
rov so smejo vršiti samo z odobritvijo pristojne 
direkcije. 

Člen 10. 
Za bolovanje po tem pravilniku se smatra iz

ostanek od dolžnosti po členu 5. tega pravilnika ter 
se vpiše v uslužbenski list kot bolovanje; vsak drugi 
izostanek, bodisi zaradi zdravljenja po členu 6. tega 
pravilnika, bodisi zaradi privatnega posla, pa se 
smatra za odsotstvo ter se vpiše v uslužbenski list 
kot odsotstvo. 

Člen 11. 
Ta pravilnik stopi takoj v veljavo; z njim se raz

veljavlja navodilo z dne 6. marca 1924., št. 17.131, 
kako je izvrševati pooblastitev za dovoljevanje od-
sotstov. 

V B e o g r a d u , dne 16. junija 1928.; št. 25.669. 

Minister za pošto in telograf: 
V. Kujundžić s. r. 

2 3 4 . 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona, čle

na 23. in točke 12.) člena 9. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi predpisujem sporazumno s ko
mando zrakoplovstva in po zaslišanju carinskega 
sveta ta-le 

Pravilnik 
za izvrševanje odredb iz člena 8. pogodbe 
V. K. br. 70 z dne 11. marca 1928., skle
njene med vlado kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev in Mednarodno delniško 
družbo za zrakoplovstvo, ki ji je sedež 

v Parizu.* 
Člen 1. 

Na podstavi točke 12.) člena 9. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in glede na člen 8. pogodbe, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., št. 149/XLIX. 



65. 463 Letnik X. 

sklenjeno med kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in Mednarodno delniško družbo za zrakoplov
stvo, se ne pobira uvozna carina na aeroplane, mo
torje, pripadajočo opremo, stroje in orodje, potniške 
in tovorne avtomobile, rezervne delo, material za 
vzdrževanje letečega voznega parka, obleko za po
lete kakor tudi ne na potrebne formularje (obrazce) 
za pisarne ali delavnice, kar jih je treba družbi za 
eksploatacijo dogovorjenih črt, če jih uvaža družba 
iz Francije ali če so francoskega izvora; prav tako 
se ne pobira uvozna carina na gorivo in mazivo, ne 
glede na njiju izvor, ki ju uvaža družba za eksploa
tacijo dogovorjenih črt. Da je material, ki ga uvaža 
družba iz druge države, no pa iz Francije, resnično 
francoskega izvora, za to služi potrdilo francoskega 
trgovinskega, odnosno vojaškega atašeja v dotični 
državi. 

Člen 2. 

Če se eventualno izvozijo poedini predmeti za
radi popravila v inozemstvu proti temu, da se vrne
jo, je treba postopati po členu 11. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in po dotičnih predpisih za iz
vrševanje tega. člena; vendar pa se po povratku 
predmetov, popravljenih v inozemstvu, analogno 
točki 12.) člena 9. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi, ne pobira uvozna carina na vse ono, kar se 
jim je dodalo v inozemstvu. 

' Člen 3. 
Uvožene predmete, omenjene v členu 1. tega 

pravilnika, sme družba zato, da zalaga svoja skla
dišča v inozemstvu, izvažati carine prosto, če pred
loži v vsakem konkretnem primeru dovolilo ko
mande zrakoplovstva, da ta dovoljuje izvoz. Če iz
važa družba tudi' predmete, montirane v delavnicah 
in hangarjih, se nanje ne pobira izvozna carina, ako 
predloži družba z dovolilom komande zrakoplovstva 
vred dovolilo ministrstva za trgovino in industrijo. 

Člen 4. 

Vso druge davščine, ki se pobirajo po predlogu 
zakona o obči carinski tarifi, kakor tudi davščine, 
ki se pobirajo na carinarnicah na račun države, ob
čin ali samoupravnih teles (kakor: ležnina, poslov-
nina, trošarina, monopolna taksa, tlakovina, žigo-
vina itd.), se pobirajo od družbe za blago, ki sß. 
uvaža, in za blago, ki se izvaža. 

Člen 5. 
Za dokaz, da uvaža družba predmete, oproščene 

carine, za svojo potrebe, služi potrdilo državnega 
delegata na zrakoplovnem pristanišču «Beogradu», 
ki se mora v vsakem konkretnem primeru priložiti 
deklaraciji. Namesto potrdila, zapiše državni delegat 
lahko na deklaracijo sâmo overovilo, ki ga potrdi 
s svojim pečatom. 

Člen 6. 

Uvozno in izvozno ocarinjanje materiala so vrši 
po deklaracijah za uradno ocarinjanje. Uvozne in 
izvozno ekspedicije, izvzemši ekspedicije avionskih 
pošiljk, se smejo vršiti samo pri carinarnici v Beo
gradu ali pri njenem oddelku v Zemunu. 

Uvozno in izvozno ocarinjanje avionskih pošiljk 
se vrši samo pri oddelku beograjske carinarnice na; 
zrakoplovnem pristanišču «Beogradu». 

Člen 7. 
Po izvršeni uvozni ocarinitvi se izroče predmeti 

družbi na svobodno razpolago. O vseh uvoženih 
predmetih mora voditi družba knjige v državnem 
jeziku; v njih se rasdolžuje za potrošeni material in 
za predmete, ki jih izvaža, pri čemer mora označiti 
številko izvozne deklaracije. 

Člen 8. 
Družba mora dopustiti carinskim oblastvom na 

njih zahtevo ob vsakem času vpogled v knjige, pro
store, skladišča in nepotrošeni material, da kontro
lirajo uvoženi in potrošeni material. 

Člen 9. 
Če uporabi dTužba uvoženi material za kaj dru

gega, ne pa za namen, določen v pogodbi, in ce no 
vodi rednih knjig, se kaznuje po odredbah carin
skega zakona. 

Člen 10. 
Če se pogodba odpove, mora obvestiti družba v 

15 dneh z dopisom generalno direkcijo carin, kaj na-
merja storiti z ostalimi predmeti in materialom. Na 
predmete in material, glede katerih izjavi, da jih pri
drži v državi, se takoj pobere carina. Ostal© dav

ščine se ne pobirajo, ker so se pobrale že ob uvozu. 
Za predmete in material, ki jih družba, vrača iz dr
žave, določa generalna direkcija carin rok, do ka
terega se mora to izvršiti. Material se vrača s pre
vozno deklaracijo. 

Člen 11. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 25. junija 1928.; 
C. br. 24.223. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

235. 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona, čle-

| na 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi, čle-
ina 120. finančnega zakona za leto 1928./1929., ole-
i nov 7. in 10. pogodbe, sklenjene med kraljevino 
j Srbov, Hrvatov in Slovencev in Družbo za zračni 
j promet (Društvom za vazdušni saobraćaj), pred-
! pisujem sporazumno z ministrstvom za vojsko in 
; mornarnico in po zaslišanju carinskega sveta ta-le 

P r a v i l n i k 
za izvrševanje odredb iz členov 7. in 10. 
pogodbe V. 0. br. 4122 z dne 21. januarja 
1927., sklenjene med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Družbo za zračni 

promet.* 
Člen 1. 

Na podstavi členov 7. in 10. pogodbe V. O. 
br. 4122 z dne 21. januarja 1927., sklenjene med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Družbo 
za zračni promet, in člena 120. finančnega zakona 
za leto 1928./1929. se ne pobira uvozna carina: 

na 6 kompletnih aeroplanov z motorji; 
na 3 rezervne kompletne motorje; 
na pripadajočo opremo in rezervnei dele za 6 

kompletnih aeroplanov z motorji in za 3 rezervne 
kompletne" motorje; 

na specialno orodje in stroje za popravila avio-
nov in motorjev; 

na 2 avtomobilna traktorja za aerodromsko služ
bo, 4 potniške avtobuse in 2 tovorna avtomobila, 
ki jih uvozi za svojo lastno rabo Družba za zračni 
promet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Vse te predmete mora uvoziti družba do dne 
31. marca 1929. 

Člen 2. 
Vse druge davščine, ki se pobirajo po predlogu 

zakona o obči carinski tarifi, kakor tudi davščine, 
ki se pobirajo na carinarnicah na račun države, 
občin ali samoupravnih teles (kakor: ležnina, poslov-
nina, trošarina, monopolna taksa, tlakovina, žigo-
vina itd.), se pobirajo od družbe, kolikor jih ni opro
ščena po členu 60. zakona o zrakoplovstvu. 

Člen 3. 
Za dokaz, da uvaža družba predmete, oproščene 

carine, za svoje potrebe, služi potrdilo državnega 
delegata na zrakoplovnem pristanišču «Beogradu», 
ki se mora v vsakem konkretnem primeru priložiti 
deklaraciji. Namesto potrdila zapiše državni delegat 
lahko na deklaracijo sâmo overovilo, ki ga potrdi 
s svojim pečatom. 

Člen 4. 

Uvozno ocarinjanje materiala se vrši po deklara
cijah za uradno ocarinjanje. Uvozne ekspedicije se 
vrše samo pri carinarnici v Beogradu ali pri njenem 
oddelku v Zemunu. 

Člen 5. 
Po izvršeni uvozni ocarinitvi se izroče predmeti 

družbi na svobodno razpolago. O vseh uvoženih 
predmetih mora voditi družba knjige y državnem 
jeziku; v njih se razdolžuje za potrošeni material in 
za predmete, ki jih izvaža, pri čemer mora označiti 
številko izvozno deklaracije. 

Člen 6. 

Družba mora dopustiti carinskim oblastvom na 
njih zahtevo ob vsakem času vpogled v knjige, pro

store, skladišča in nepotrošeni material, da kontro
lirajo uvoženi in potrošeni material. 

Člen 7. 
Če uporabi družba uvoženi material za kaj dru

gega, ne pa za namen, določen v pogodbi, in če ne 
vodi Tednih knjig, se kaznuje po odredbah carin
skega zakona. 

Člen 8. 

Če se pogodba odpove, mora obvestiti družba v 
15 dneh z dopisom generalno direkcijo carin, kaj 
nainerja storiti z ostalimi predmeti in materialom. 
Na predmete in material, glede katerih izjavi, da 
jih pridrži v državi, se takoj pobere carina. Ostale 
davščine se ne pobirajo, ker so se pobrale že ob 
uvozu. Predmeti in material, ki jih družba ne želi 
pridržati v državi, se morajo izvoziti iz države v 
roku, ki ga določi generalna direkcija carin. Ti pred
meti se izvozijo po provoznih deklaracijah. 

Člen 9. 
Ta pravilnik stopi v. veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 25. junija 1928.; 

C. br. 24.224. 
Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 13.236. 

Natečaj. 
1408 3—3 

Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od
seku za mere v ministrstvu za trgovino in industrijo, 
je popolniti s l u ž b e n o m e s t o s t r o j n e g a a l i 
e l e k t r i f i - a r s k e g a i n ž e n j e r j a v L kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeročno spisane proS-
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in induetrijo (od
seku za mere) najkesneje do dne 

1. a v g u s t a , 1 9 2 8. 
Iz ministrstva za trgovino in industrijo 

(odseka za mere) v Beogradu, 
dne 13. junija 1928. 

St. 13.729/0. M. 
Natečaj. 

1409 3—3 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., St. 149/XLIX. 

Na podstavi odloka gospođa ministra za trgo
vino in industrijo z dne 16. junija 1928., št. 13.729/ 
/O. M., je popolniti t r i m e s t a k o n t r o l o r j e v 
m e r - p r i p r a v n i k o v vEkategori j i pri kontroli 
mer in dragocenih kovin v Ljubljani, Sarajevu in 
Subotici. 

Refektanti naj pošljejo svojeročno spisane proš
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in industrijo (od
seku za mere) najkesneje do dne 

20. j u l i j a 1 9 2 8 . 
Pripominja se, da se vpoštevajo v prvi vrsti 

kandidati s srednjo tehnično šolo (strojnim oddel
kom). 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 19. junija 1928. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 563. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 25. junija do dne 1. julija 1928. 
O p a z k a : Imena eedezev вгевкш poglavarjev (mest
nega magistrata) BO natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev eo navedeni v oklepajih. 

G a r j e . 

Litija: Velike Pece (Velike Pece 1 dvorec). Novo 
mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 
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S v i n j a k a k u g a . 
Brežice: Zakot (Brezina 1 dvorec). Črnomelj: Su-

hor (Suhor 1 dvorec). Kočevje: Koče (Handlerji 
10 dvorcev), Kompolje (Kompolje in Brezje po 1 dvo
rec), Podgora (Podgora 2 dvorca, Podgorica, Zagorica 
in Bruhanja vas po 1 dvorec), Struge (Kolenča vas 
1 dvorec), Sodražica (Zigmarice 1 dvorec), Sužje (Sušjo 
1 dvorec), Videm (Cesto 4 dvorci, Podpec 3 dvorci, 
Ponikve in Zdenska vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje 
(Kalce 1 dvorec). Litija: Žalna (Pleživica in Mala Zajlnai 
po 2 dvorca). Logatec: Bloke (Fara, Topol, Studenec 
in Volčje po 1 dvorec, Veliki vrh 2 dvorca). Novo 
mesto: Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), Novo 
mesto (Novo mesto 1 dvorec), Sela pri Sumberku 
(Sela 2 dvorca), Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), 
Žužemberk (Hinje 2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 
1 dvorec). Škofja Loka: Škofja Loka (Skofja Loka 
1 dvorec). Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

S v i n j a k a r d e č i c a . 
Ljubljana, okolica: Šmarje (Sap 1 dvorec). Novo 

mesto: Prečna (češča vas 1 dvorec). Radovljica: 
Bled (Rečica 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 

Kastav: Kastav (Saršoni 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 4. julija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne в. r. 

L št. 25/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 30. junija 1928. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

S. br. 2536/1. 
Razpis. 

Pri velikem županu mariborske oblasti (oblast
nem hidrotehničnem oddelku) se razpisuje m e s t a 
i n ž e n j e r j а gradbene ali pa kulturnotehnične 
stroke v pripravljalnem in eventualno tudi v po
možnem položaju I. kategorije državnih uradnikov. 

Prošnje, pravilno kolkovane po zakonu o taksah 
in opremljene s prilogami po členu 12. zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih 
z dne 31. julija 1923., Uradni list z dne 12. septem
bra 1923.. št. 299/86, naj se vlože do dne 

2 8. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri velikem županu mariborske oblasti, kjer se dobi
vajo tudi nadaljnja pojasnila. 

V M a r i b o r u , dne 5. julija 1928. 

Zastopnik velikega župana mariborske oblasti: 
dvorni svetnik dr. Stare s. r. 

L. br. 8/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1 1 . do dne 20. junija 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Krlževniškega 
reda v Ormožu . . 

1 Bratovska skladnlca 
j v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

Skupaj . 
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V M a r i b o r u , dne 2. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko 8. r. 
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Skupina tifacnih bolesni. 
Celje . . . . . . . 
Dolnja Lendava . , 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah_ 

Skupaj 13 11 

Orila. — Dysenterie. 
Slovenjgradec. . . | 1 | . ! 1 

Skrlatinka. 
Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 36 

8 
4 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

Scarlatina. 

i 8 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 

(Bunčani 1 dvorec). P t u j : Cirkovci (Dragonja vas 
5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 
11 dvorcev), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvo
rec), Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). Slovenj
gradec: Golavabuka (Golavabuka 1 dvorec), Št. Ilj 
pod Turjakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž na Vinski 
gori (Št. Janž 1 dvorec), Stari trg (Stari trg 1 dvo
rec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Belica (Belica 11 dvorcev), Čakovec, 
okolica (Gornji Pustakovec 1 dvorec), Strahoninec 
(Strahoninec 2 dvorca). Murska Sobota: Satahovci 
(Satahovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u, dne 9. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

15 40 

Dolnja Lendava. . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

pice. — 
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2 
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Morbilli. 
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1 
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2 
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1 
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Darica. — Diphteria et Croup. 

Celje 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 
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1 

DuSljiri kašelj. — Pertussis 
Maribor, desni breg I 1 
Ptuj . 1 26 21 12 

Skupaj 27 21 12 

1 
35 j 
36 

Sen. — Erysipelas. 
Konjice . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor, mesto 
Prevalje . . . 
Ptuj, mesto . 
Slovenjgradec. 

Skupaj 

1 
1 
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i 2 
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Krčevita odrevenelo» 
1 
1 

Celje 
Čakovec 
Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Tetanus. 
1 
1 

1 

1 3 I 
V M a r i b o r u , dne 7. julija 1928. 

Za vedikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/29. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 9. julija 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Šetarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 1 dvorse). 
Ljutomer: Boračova (Boračova 3 dvorci), Bunčani 

Razglasi vojaških oblastev. 
Natečaj za „sprejem gojencev v mornar-

nično strojno šolo.* 
Na podstavi členov 37., 38. in 95. uredbe o mor-

narnični strojni šoli in na podstavi odločbe gospoda 
ministra za vojsko in mornarnico M. br. 22.50/A-87 
z dne 5. januarja 1928. se sprejme leta 1928. do 400 
(štiri sto) mladeničev iz civilnega prebivalstva v mor-
narnično strojno šolo v Kumboru, poŠta Đenovio 
(Boka Kotorska), ki se bodo izobražali za strojno ali 
olektričarsko službo (grano). 

Od teh 400 mladeničev se uvrsti 200 (dve sto) 
v XIV. razred in njih izobražanje bo trajalo dve 
leti; 200 (dvo sto) mladeničev pa se uvrsti v XV. 
razred in njih izobražanje bo trajalo tri leta. 

Za oba razreda se začne Šolski tečaj dne 1. ok
tobra 1928.; trajal bo dve, odnosno tri leta. 

Kandidati, ki žele konkurirati za to šolo, morajo 
izpolnjevati te-le obče pogoje: 

1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

2.) Biti morajo popolnoma zdravi in za službo 
pri mornarnici sposobni. 

3.) Biti morajo dobrega vedenja. 
4.) Biti ne smejo oženjem. 
5.) Biti ne smejo mlajši od 1 5 % let in ne starejši 

od 19 let. Za osnovo izračunu starosti se vzame ce
lotno koledarsko leto, v katerem se kandidat prijavi 
za sprejem. 

6.) Dovršiti so morali z dobrim uspehom najmanj 
štiri razrede osnovne šole. 

7.) Prebiti so morali najmanj dve leti v železar
skem obrtu, kakor: kovaškem, mehaničarskem, kle
parskem, ključaničarskem, strugarskem, šoferskem, 
električarskem, monterskem ali podobnem obrtu. 

8.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v mornarnično strojno šolo in po dovršenem šolskem 
tečaju služiti v kadru mornarnice po členu 49. ured
be O mornarnični strojni šoli še šest let, da odško-
dujejo državo za stroške, M jih je imela za njih 
šolanje. 

9.) Podati morajo pismeno izjavo, da pristajajo 
na vse pogoje in posledice, predpisane z uredbo o 
mornarnični strojni šoli. 

10.) Opraviti morajo sprejemni izpit. 
Kandidati, ki ustrezajo gorenjim pogojem in žele 

vstopiti v mornarnično strojno šolo, naj se prijavijo 
komandantu strojne šole s svojeročno spisano proš
njo (opremljeno s kolkom za 5 Din); poleg želje, da 
bi vstopili v mornarnično podčastniško šolo, morajo 
v njej izjaviti, da pristajajo na vse pogoje in posle
dice, predpisane z uredbo o mornarnični strojni šoli. 

P r i p o m b a : Vkljub občim pogojem, navedenim 
zgoraj pod točkama 6.) in 7.), se sprejmejo po čle
nu 38. uredbe v šolo tudi kandidati, k i se niso učili 
železarskega ali električarskega obrta, samo če so 
dovršili vsaj tri razrede srednje-ali njej enake šole 
najmanj z dobrim uspehom; taki kandidati se iz-
obražajo po členu 44. uredbe v prvi vrsti za elektri-
čarsko grano. 

Pismeni prošnji je treba priložiti te-le dokumenten 
1.) Domovnico ali občinsko potrdilo, overovljeno 

po policijskem (političnem) oblastvu, da je kandidat 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. julija 1928., št. 149. 
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resnično državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

2.) Zdravniško izpričevalo aktivnega vojaškega 
zdravnika, da izpolnjuje kandidat pogoje člena 7. 
uredbe o oceni sposobnosti za vojaško službo; v tem 
izpričevalu mora biti označen točen odgovor na te-le 
točke: a) kandidatovo ime in njega priimek; b) daa, 
mesec in leto rojstva; c) višina v centimetrih; d) ob
seg prsi v centimetrih; e) kapaciteta pljuč; f) obča 
konstrukcija telesa in njegova razvitost glede na 
leta starosti; g) razvitost kosti, zglobov in mišic; 
h) stanje mezgovnih žlez in grla; i) stanje dihal (nos, 
vrat, pljuča, prsna mrena); j) stanje srca in krvnih 
žil; k) stanje živčevja; 1) stanje trebušnih organov 
in prebavil; m) stanje spolovila in inguinalnega pre
dora; n) stanje zobovja; o) sluh (da sliši akcentuiran 
šepet na minimum 6 m za uho); p) vid in razločanje 
barv; r) ali je kdo izmed bratov ali roditeljev umrl 
za tuberkulozo; s) osnova in nagnjenost na bolezen; 

t) dan, ko se je izvršil pregled; u) podpis zdravnika, 
ki je izvršil pregled. 

Ce v kraju ni vojaškega zdravnika, lahko izda 
zdravniško izpričevalo tudi drug državni zdravnik. 

P r i p o m b a : Za kandidate so predpisane glede 
na leta njih starosti te-le najmanjše mere: 

za mladeniče s popolnimi 15V& leti višina v cen
timetrih najmanj 150; s 16 leti 152; s 17 leti 154; z 
18 leti 156; z 19 leti 158; obseg prsi v centimetrih 
a popolnimi 15% leti najmanj 71; s 16 leti 72; s 17 
leti 73; z 18 leti 75; z 19 leti 76; kapaciteta pljuč 
za vse najmanj 6 cm; vid na obe oči najmanj 6/8 
ali 1/2 na eno oko in 1/1 (popoln vid) na drugo oko. 

3.) Občinsko potrdilo, overovljeno po pristojnem 
policijskem (političnem) oblastvu, da je kandidat 
neoporečnega moralnega in političnega vedenja. 

Kandidati, ki zaprosijo za вртејет, a so bili prej 
na srednjih ali njim enakih šolah, morajo predložiti 
razen potrdila o dobrem vedenju, navedenega pod 3.), 
na zadnji strani šolskega izpričevala potrdilo šolske
ga ravnateljstva, da so prostovoljno izstopili iz šole. 

4.) Potrdilo pristojnega cerkvenega ali občin
skega oblastva, da je kandidat neoženjen. 

5.) Krstni list ali potrdilo iz popisne knjige ali 
potrdilo občinskega oblastva, overovljeno po policij
skem (političnem) oblastvu, katerega leta jo kon
kurent rojen (če mogoče, tudi dan in mesec rojstva). 

6.) Šolsko izpričevalo, s katerim kandidati doka
žejo, da so dovršili štiri Tazrede osnovne šole naj
manj z dobrim uspehom, oni brez obrta pa, da so 
dovršili vsaj tri razrede srednje ali njej enake šole 
najmanj z dobrim uspehom. 

Izpričevala drugih šol (srednje, strokovne, obrt
ne, rokodelske ali vajenske šole itd.) je treba prav 
tako predložiti. 

7.) Pismeno potrdilo dotičnega mojstra ali delo
dajalca, pri katerem so bili v obrtu, potrjeno po 
pristojnem policijskem (političnem) oblastvu, koliko 
časa so bili v obrtu in kakšen uspeh so dosegli' 
pri tem. 

8.) Očetovo ali varuhovo pismeno dovolilo, po-( 

trjeno po pristojnem policijskem (političnem) ob
lastvu, ki se mora glasiti takc-le: 

D o v o l i l o , 
s katerim dovoljujem podpisani 
svojemu sinu (varovancu) , vstopiti 
v mornarnično strojno podčastniško šolo in služiti 
po členu 49. uredbe o mornarnični strojni šoli pri 
mornarnici še šest let od končanega šolanja, in sicer 
zato, da odškoduje državo za stroške, ki jih je 
imela za njegovo šolanje. 

Datum in kraj. Podpis. 
Overavlja policijsko (politično [občinsko]) oblastvo. 

Tako spisane prošnje, opremljene z navedenimi 
dokumenti, morajo izročiti konkurenti osebno ali pa 
jih poslati po pošti komandi mornamične strojne 
šolo v Kumboru, pošta Đenović (Boka Kotorska), 
najkesneje do dne 

; 3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8., 
konkurenti iz prekmorskih krajin pa najkesneje do 
d n e 15. j u l i j a 1 9 2 8 . 

Prošnje in dokumenti, ki se do tega časa ne prej
mejo ali ne izroče omenjeni komandi ali ki se ле 
opremijo z navedenimi podatki in dokumenti, se ne 
vzamejo v poštev ter se prosilcem vrnejo. 

Prijavljenim kandidatom, katerih prijavni doku
menti zadoščajo pogojem, navedenim v tem nate
čaju, pošlje komanda mornamične strojne šole ali 
neposredni) ali pa po. pristojnem policijskem (politič
nem) oblastvu pozivnico, na kateri bo označen dan, 
ko-se mora kandidat osebno javiti pri omenjeni 

komandi. Zato mora označiti vsak konkurent v 
prošnji točni naslov (kraj, če mogoče, tudi ulico in 
hišno številko, občino, srez, okrožje [županijo] kakor 
tudi pristojno policijsko [politično] oblastvo). Razen 
tega se morajo vse izpremembe v naslovu od dne, 
ko se prošnja odpošlje, do dne, ko se reši, nemudoma 
naznaniti komandi mornarnične strojne šole v Đe-
noviću (Boka, Kotorska). 

Na podstavi pozivnice naj zahtevajo kandidati od 
najbližje komande vojaškega okrožja objavo za briiz-' 
plačno vožnjo po železnici v Ш. razredu ali po ladji 
v II. razredu od najbližje postaje svojega stanovali-
šča do postaje v Zelenilu (Boka Kotorska), kjer l,e 
morajo točno na dan, označen v pozivnici, prijaviti 
pri komandi mornarnične strojne podčastniške šole. 

Kandidati, ki so sprejeli pozivnico, a se ne bi v 
dveh dneh od dne, označenega za prijavo, prijavili 
pri šolski komandi, se smatrajo, da so odstopili od 
sprejema, ter nimajo ob naknadni prijavi pravice do 
brezplačne vožnje do svojega stanovališča. 

Pozvane kandidate pregleda iznova zdravniška 
komisija, da določi njih telesno sposobnost za službo 
pri mornarnici. Za oceno sposobnosti velja člen 7. 
uredbe o oceni sposobnosti za vojaško službo. 

Oni kandidati, ki se epoznajo pri tem zdravni
škem pregledu za telesno sposobne, morajo opraviti, 
sprejemni izpit: a) iz aritmetike (štiri osnovne vrste 
računov z imenovanimi celimi števili in z desetin-
skimi ulomki); b) iz čitanja in pisanja (s cirilico ali 
latinico); c) iz manualnega strokovnega dela; v ta 
namen se določi vsakemu kandidatu v šolski delav
nici po eno delo iz obrta, v katerem je bil zaposlen, 
da pokaže stopnjo spretnosti, ki jo je dosegel v 
obrtu. 

Gojenci, ki niso bili v obrtu, se izprašajo samo 
(oliko, da je mogoče oceniti njih spretnost v pojmo
vanju obrtnih del. 

Po končanem izpitu izbere šolski, komandant 
kandidate za gojence po členu 44. uredbe. 

Obenem odloči komandant po veljavnih pred
pisih in po uspehu sprejemnega izpita, ali naj se 
sprejme kandidat v šolo na dvoletno ali na triletno 
izobražanje in ali naj se izobraža v dvoletnem tečaju 
za strojno ali za električarsko grano. 

A. Za XJV. razred, odnosno za dvoletno izobra
žanje, se vpoštevajo, kolikor so tudi bolje opravili 
sprejemni izpit, v prvi vrsti oni kandidati, ki 

1.) niso mlajši od 16 let in so starejši od 18% let; 
2.) ki so bili najmanj dve Jeti v železarskem ali 

električarskeni obrtu, pri čemer imajo prednost 
obrtni pomočniki; 

3.) ki so hodili z zadovoljivim uspehom v srednjo 
tehnično ali obrtno šolo najmanj z dobrim uspehom 
ali v vajensko ali rokodelsko šolo. 

B. Za XV. razred, odnosno za triletno izobra
žanje, se vpoštevajo oni kandidati, ki so opravili 
sprejemni izpit slabše in zadoščajo naslednjim po
gojem: 

1.) da so dovršili samo osnovno šolo z dobrim 
uspehom in da imajo najmanj dve leti železarskega 
obrta; 

2.) ki niso mlajši od lo1/» let in ne starejši od 
18У2 let; 

3.) ki nimajo obrta, a so dovršili najmanj tri 
razreda srednje ali njej enake šole najmanj z do
brim uspehom. 

Kandidati, ki . izpolnjujejo pogoje, navedene 
pod B., točko 3.), se izobražajo v prvi vrsti za elek
tričarsko grano. 

Sprejeti kandidati se takoj uvrste v šolo. 
Onim pa, ki' se spoznajo pri zdravniškem pre

gledu za nesposobne ali se drugače ne sprejmejo, se 
vrnejo njih dokumenti in se izda objava za brez^ 
plačno vožnjo do doma. Kandidat, ki hoče med iz
pitom odstopiti od sprejema, sme zahtevati svoje 
dokumente, izgubi pa pravico do brezplačne vožnje 
domov. 

Po končanem prvem učnem letu napredujejo oni 
gojenci, ki ustrezajo glede napredka in ponašanja, 
v čin mornarja I. razreda (kaplarja). Po končanem 
dvoletnem šolskem tečaju se uvrste gojenci, koli* 
kršen je pač njih uspeh, v momarnico za podnared-
niko ali za mornarje I. razreda strojne grane. 

Gojenci, ki ostanejo v šoli v triletnem tečaju 
(XV. razredu), morejo po členu 159. zakona o ustro
ju vojske in momarnico in po členu 64. uredbe o 
mornarnični strojni šoli prav tako po končanem dru
gem letniku napredovati v podnaredniški čin, pri 
čemer se šteje izvršitev vojaške obveze po členu 50. 
te uredbe. 

Gojenci, ki dovrše šolo uspešno, morejo postati, 
če izpolnijo tudi ostale pogoje iz zakona o ustroju 

vojske in momarnice, mornarnižki tehnični častniki 
in doseči kot taki polkovnižM čin.* 

Iz pisarne komande strojne podčastniške šole, 
dne 13. junija 1928.; št. 2817. 

Razglasi sodisi io sodnih oblastev. 
Preds. 253/4/28—1. 3—3 

Razpis. 
V j e t n i š č n i c i d e ž e l n e g a s o d i š č a v 

L j u b l j a n i se odda. m e s t o j e t n i š k e g a 
u p r a v i t e l j a v 3. skupini П. kategorije. Obenem 
se oddado tudi vsa mesta jetniških uradnikov, ki bi 
se izpraznila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, И 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

31. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v LJubljani, 
dne 23. junija 1928. 

S 1/26—59. 1474 

Sklep in oklic. 
Konkurzna stvar P r v e n o t r a n j s k e u v o z 

n e in i z v o z n e g o s p o d a r s k e z a d r u g e v 
C e r k n i c i . 

Upravnik konkurznega sklada je vložil proračun 
prispevkov, ki so jih dolžni vplačati po določilih 
cesarske naredbe z dne 21. marca 1918., drž. zak. 
št. 105, jamčeči zadružniki v konkurzni sklad te 
prezadolženke za kritje paeiv. 

Vse prizadete osebe se obveščajo po § 6. nave
dene naredbe, da morejo ali pri konkurznem komi
sarju aH pa pri konkurznem upravniku, drju. Cirilu 
Kraševcu, odvetniku v Cerknici, položeni proračun 
prispevkov in načrt o porazdelitvi nedostatka med 
uradnimi urami vpogledati, prepisati in zoper oboje 
v 14 dneh po nabitku tega oklica na tukajšnji uradni 
deski prijaviti svoje pripombe. 

Za razpravljanje o podanih pripombah se določa 
narok na dan 

9. a v g u s t a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 

Glede onih, ki v določenem Štirinajstdnevnem 
roku ne prijavijo svojih pripomb, se bo smatralo, d* 
se strinjajo s sestavljenim proračunom in načrtom. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 22. junija 1928. 

S 1/28—50. 

Sklep. 
1472 

Prezadolženca: Z a p u š č i n a p o p o k o j n e m 
F r a n c e t u L e s k o v a r j u in M i l k a L e s k o • 
v a r na Pragerskem. 

Na predlog upravitelja konkurznega sklada, drja. 
Boštjana Schaubacha, in upniškega odbora se od
reja zbor upnikov na dan 18. j u l i j a 1 9 2 8. ob 
devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 7. 

Predmet razprave bo sklepanje o predlogu člana 
upniškega odbora Karla Hrastnika, da bi se pre
pustilo zemljišče na Selah pri Zgornji Polskavi, se-
stoječe iz parcel št. 577/4 (travnik) in št. 646 (vrt 
in stavbišče s poslopji) Francetu Leskovarju in Ma
riji Leskovarjevi za 20.000 Din. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dne 3. julija 1928. 

A 346/27—20. 1467 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Franc K o r i t n i k, posestnik v Krškem št. 44, 
je dne 21. oktobra 1927. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 1 dne 14. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na-

* V «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» so na koncu tega natečaja ponatisnjeni 
členi 48., 49., 50., 51., 53., 64., 65. in 66. iz uredbe o 
mornarnični strojni šoli. To uredbo glej v Uradnem, 
listu z dne 4. julija 1928., št. 224/63. Op. ur. 
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daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 3. julija 1928. 

1479 A 140/28—9. 

Poklic neznanih dedičev. 
Neža "G r o s, rojena Vidmar, v Dolenji Straži 

št. 75 je dne 31. marca 1928. umrla, ne da bi bila 
zapustila sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Karel Zupančič, vodja zem
ljiške knjige v p. v Novem mestu. 

Kdor hoče kaj zapuščine zase zahtevati, mora to 
v e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor pa bi se to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 6. julija 1928. 

Ne I 529/28-^6. 1483 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Katarina B a r c v 
Jerneji vasi št. 12, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica Posojilnice v Črnom
lju, r. z. z n. z., št. 7008 na ime: Katarina Tome v 
Jerneji vasi št. 12, s saldom koncem leta 1927. v 
znesku 3307 Din 50 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
te razglasitve v Uradnem listu, ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 
dne 2. julija 1928. 

E 480/28—8. 1496 
Dražbeni oklic 

Na predlog L j u d s k e p o s o j i l n i c e v C e 
l j u bo dne 2 5. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odobre-
nih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Trnovlje, a) vi. št. 458: pritlična hiša št. 116 s pe
karno in gospodarsko poslopje, cenilna vrednost 
35.000 Din, lesena lopa, cenilna vrednost 1500 Din, 
nezazidano stavbišče (344 m2), cenilna vrednost 
688 Din, 2 njivi (1280 m2 in 1456 m2), cenilna vred
nost 2560 Din; b) vi. št. 558: 2 njivi (230m2 in 
1226 m2), cenilna vrednost 2912 Din — skupaj 
42.660 Din; najmanjši ponudek 34.154 Din. 

K nepremičninam spadajo te-le pritekline: a) k 
pekarni različno pekarsko orodje v cenilni vred
nosti 1601 Din; b) 1 konj, 2 konjski opremi, 2 polj
ska voza, 1 slamoreznica, 2000 hmeljevk in razno 
poljsko orodje v skupni cenilni vrednosti 6970 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j : 5123 Din "10 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 29. maja 1928. 

E 763/28. 1497 
Dražbeni oklic. 

Ne I 279/28. 
Sklep. 

1477 

Na predlog Valentina H l a d i n a , trgovca v 
Celju, bo dne 4. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Kresnike, vi. št. 183: hiša z ledenico, cenilna vred
nost 25.000 Din, pare. št. 178/1 (travnik v izmeri 
103 m2), cenilna vrednost 206 Din — skupaj 25.206 
Din; najmanjši ponudek 12.637 Din. 

Pod najmanjšim ponuđkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2525 Din. u i j : COCA} и ш . 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek 
dne 31. maja 1928. 

III., 

E 980/28—9. 1366 

Dražbeni oklic. 
Na prošnjo Ivanke I r g 1 o v e, posestnice na 

Vranskem, se uvaja postopanje za amortizacijo hra
nilne knjižice Ljudske posojilnice v Celju, r. z. z 
n. z., št. 9041 z vlogo 5312 Din 4 p, M je bila pro
silki baje ukradena. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
dne 5. julija 1928. 

P 33/28—1. 1478 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
19. maja 1928., opr. št. L 3/28—10, je bil posestnik 
Janez O p e k a , stanujoč v Rakitni št. 44, zaradi 
pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnico mu je postavljena njegova žena, 
Josipina Opeka, v Rakitni št. 44. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek I., 
dne 17. junija 1928. 

E 258/28—9. 1517 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. j u l i j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Kapele, polovice vi. št. 66 (hiša 
št. 5, gospodarsko poslopje, vrt, vinograd, 5 njiv, 
3 travniki [od teh 1 v davčni občini Jereslavcu, 1 pa 
v davčni občini Slogonskem]. 8 pašnikov [2 v davčui 
občini Selih], 6 gozdov [1 v davčni občini Selih], po
vršina 9ha 2 a 72 m2); b) zemljiška knjiga Vrhje, 
polovice vi. št. 23 (hiša št, 31, gospodarsko poslopja, 
6 vinogradov, travnik in pašnik, površina 53 a 91 m2, 
na le-tej vložni številki breme: služnost gospodar
skih in užitnih pravic). 

Cenilna vrednost: ad a) 48.546 Din 56 p, ad b) 
11.811 Din 25 p; vrednost priteklin: ad a) 1974 Din 
75 p; najmanjši skupni ponudek: 36.602 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 17. junija 1928. 

Na predlog Alojzija Z a j t l a , posestnika v Tev-
čah, bo dne 1 1 . a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih pri 
tem sodišču v sobi 6t. 4 na podstavi odobrenih po
gojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Teharje, 
vi. št. 189: hiša z gospodarskim poslopjem, cenilna 
vrednost 15.000 Din, zemljišča (njive, travniki in 
gozd), cenilna vrednost 16.513 Din 20 p — skupaj 
31.513 Din 20 p; najmanjši ponudek 20.342 Din 12 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 3151 Din .32 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 

dne 1. junija 1928. 

E 961/28—10. 1505 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Antona M a y e r j a, solastnika firme: 

Viktor Wogg v Celju, bo dne 18. a v g u s t a l 9 2 3. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zagrad, a) vi. št. 64: hiša, cenilna vred
nost 3000 Din, svinjak, cenilna vrednost 20 Din, 
listnik, cenilna vrednost 30 Din, zemljišče, cenilna 
vrednost 3350 Din; b) vi. št. 170: zemljišče, cenilna 
vrednost 3353 Din 90 p — skupaj 9753 Din 90 p; naj
manjši ponudek 6503 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 976 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 12. junija 1928. 

E 1180/27—7. 1166 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Bistrica, vi. št. 53, 54, 483, 
853 in 861. 

Cenilna vrednost: 27.270 Din; najmanjši ponu
dek: 18.161 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 16. maja 1928. 

E 337/28—6. 1361 
Dražbeni oklic 

Dne 3 1 . j u 1 i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Murski vrh-Zasadi, vi. št. 15. 

Cenilna vrednost s priteklino vred: 45.743 Din 
50 p; najmanjši ponudek: 30.495 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek IL, 
dne 16. junija 1928. 

E 268/28—8. 1357 

Dražbeni oklic 
Dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dTažba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kostanjevica, vi. št. 130 (hiša št. 79 
v Kostanjevici z dvoriščem in vrtom). 

Cenilna vrednost: 14.378 Din 7~5 p; najmanjši po
nudek: 14.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 11. junija 1928. 

E 229/28—13. 1480 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Velika 

Dolina, vi. št. 995, dovoljena s tukajšnjim sklepom 
z dne 1. aprila 1928., E 229/28—5, in odrejena na 
dan 7. julija 1928. ob devetih, je po § 200./3. i. r. 
ustavljena. 

Pred pretekom pol leta se za isto terjatev ne 
more predlagati novo dražbeno postopanje. 

Odreja se izbris vseh knjižnih zaznamb, ki se 
nanašajo na to dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
- dne 6. julija 1928. 

E 632/27. 1231 
Dražbeni oklic 

Dne 17. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Virštanj, vi. št. 293. 

Cenilna vrednost: 3440 Din; najmanjši ponudek: 
2294 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pTi 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče vKozjem, 
dne 22. maja 1928. 

E 108/27—7. 1364 
Dražbeni oklic 

Dne 2 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Rako, vi. št. 148. 
(hiša in vinograd). 

Cenilna vrednost: 6900 Din; najmanjši ponudek: 
4600 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 17. junija 1928. 

E 495/28—4. 1188 
Dražbeni oklic 

Dne 16. j u l i j a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
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zemljiška knjiga Mišji dol, vi. št. 17 (hiša št. 12 v 
Razboru 8 posestvom). 

Cenilna vrednost: 30.081 Din 54 p; vrednost pri
teklin: 553 Din; najmanjši ponudek: 20.054 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem. naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, Id je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
•nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 6. maja 1928. 

E 494/28—5. 1351 

Dražbeni oklic 
Dne 21. j u l i j a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Krištof, vi. št. 127 (kmetiško 
posestvo). 

Cenilna vrednost: 28.100 Din; vrednost priteklin: 
776 Din; najmanjši ponudek: 18.735 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogilasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 23. maja 1928. 

E 535/28—5. 1352 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1 . j u l i j a 19 28. ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Paneče, vi. št. 89 (kmetiško po
sestvo). 

Cenilna vrednost: 8429 Din 70 p; vrednost prite
klin: 60 Din; najmanjši ponudek: 5619 Din 80 p. 

Pravice, Id ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 23. maja 1928. 

E 123/28—5. 1305 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo. pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba- nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Topol, vi. 
•fit. 133, 144 in 14 (hiša št. 7 v Topolu, dvorišče in 
gospodarsko poslopje, 6 njiv in 8 travniki). 

Cenilna vrednost: 27.000 Din; najmanjši ponu
dek: 18.000 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na
bitega na tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 31. maja 1928. 

E 2014/28. 1239 
Dražbeni oklic 

Dn« 16. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Grajska vrata, vi. št. 333. 

Cenilna vrednost: 679.060 Din; najmanjši ponu
dek: 839.530 Din. 

• Pravice,-ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 30. maja Д928. 

E 3338/28—5. 

Dražbeni oklic. 
1310 

Dne 16. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin': 
zemljiška knjiga Zgornje Hlapje, vi. št. 59. 
• Cenilna vrednost: 46.457 Din 50 p; najmanjši po

nudek: 30.972 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 2. junija 1928. 

E 2928/28—4. 1806 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Grajski marof, vi. št. 69. 

Cenilna vrednost: 689.495 Din; najmanjši ponu
dek: 344.747 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 4. junija 1928. 

E 475/28—13. 1498 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Jurka vas, vi. št. 21, zemljiška 
knjiga Gorenje polje, vi. št. 79, in zemljiška knjiga 
Gorenja Straža, vi. št. 436. 

Cenilna vrednost, po odbitku užitkov, cenjenih 
na 53.680 Din: 26.142 Din 10 p; najmanjši ponudek: 
17.429 Din. 

Pravice, kijie bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja,, Id je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 13. junija 1928. 

E 555/27—26. 1365 
Dražbeni oklic 

Dno 2 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
I. zemljiška knjiga za davčno občino Paradiž, vi. 
št. 84, in II. zemljiška knjiga za davčno občino, Ptuj, 
vi. št. 310. 

Cenilna vrednost: ad I. 136.000 Din in ad П. 
253.935 Din; vrednost priteklin: 1850 Din; najmanjši 
ponudek: ad I. 91.900 Din in ad II. 126.967 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. junija 1928. 

E 733/28—11. 1510 

Dražbeni oklic 
Dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo na licu 

mesta v Rodnem vrhu št. 23. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rodni vrh, vi. št. 26. 

Cenilna vrednost: 206.915 Din; vrednost prite
klin: 9680 Din; najmanjši ponudek: 144.400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 25. junija 1928. 

E 81/27. 1227 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 

1.) zemljiška knjiga za davčno občino St. Janž: a) vi. 
št. 63 (hiša, gospodarsko poslopje, kozelc, vodnjak 
[pare. št. 23], vrt, njiva, hlev, čebelnjak, 2 svinjaka 
[pare. št. 18], njiva [pare. š t 26]), cenilna vrednost 
186.331 Din 25 p, vrednost priteklin (živina in go
spodarsko orodje) 79.640 Din, najmanjši ponudek 
132.985 Din 50 p; b) vi. št. 63 (njiva, [pare. št. 624]), 
cenilna vrednost 2431 Din, najmanjši ponudek 1216 
Din 50 p; c) vi. št. 206j (njiva [pare. št. 504]), cenilna; 
vrednost 1770 Din, najmanjši ponudek 885 Din; 
2.) zemljiška knjiga za katastralno občino Goveji 
dol, vi. št. 334 (mesnica [pare. št. 600/9] in stavba 
[pare. št. 600/7]), cenilna. vrednost 11.077 Din 50 p, 
najmanjši ponudek 5538 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 11. maja 1928. 

E 73/28—6. 1176 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemllpka knjiga Zamostec, vi; št. 244, 266 in 299. 

Cenilna vrednost: 14.313 Din 65 p; najmanjši po
nudek: 9544 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se орогатја na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 21. maja 1928. 

E 213/28—7. 1242 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dovško, vi. št. 108. 

Cenilna vrednost: 131.475 Din; vrednost prite
klin: 1000 Din; najmanjši ponudek: 87.650 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbo, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 1. junija 1928. 

E 279/28—5. 1511 
Dražbeni oklic 

Dne 2 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1_ dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Slovenjgradec, vi. št. 204 
in 346. 

Cenilna vrednost: 76.800 Din 90 p; najmanjši po
nudek: 38.400 Din 45 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem^ naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 19. junija 1528. 

E 91/28—14. 1499 

Dražbeni oklic 
Dne 18. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mirna, vi. št. 13 (hiša št. 13 na 
Mirni). 

Cenilna vrednost: 5000 Din; najmanjši ponudek: 
3334 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se rie mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 18. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 349/28. 1481 3—1 

Razpis. 
Podpisana notarska zbornica razpisuje n o t a r 

s k o m e s t o n a B r d u ali pa drugo notarsko me
sto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje đo dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernik 8. r. 

St. 1856/28.' 1475 
Razpis. 

Delavska zbornica za Slovenijo Tazpisuje d o 
b a v o p o h i š t v a za uradne prostore v svoji 
palači v Ljubljani 

Načrti, splošni in podrobni pogoji so na vpogled 
v njenem uradu v Ljubljani, Poljanska cesta št. 12, 
od dne 10. do dne 15. julija 1928. 

Pravilno sestavljene in kolkovane ponudbe naj 
se vlože v zapečatenem ovoju z napisom: «Dobava 
pohištva za delavsko zbornico» najkesneje do dne 
1 5. j u 1 i j a 19 2 8. ob 12. uri v zbornični pisarni. 

V L j u b l j a n i , dne 10. julija 1928. 
Delavska zbornica za Slovenijo. 

Št. 3279. 1484 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 16 m3 desak. 
Ponudbe naj se vlože do dne 1 7. j u 1 i j a 1 9 2 *. 
V«č pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 9. julija 1928. 

Št. 587/28 pr. 

Objava. 
Za študijsko leto 1928./1929. so bili izvoljeni na 

ljubljanski univerzi: 
za rektorja: redni profesor dr. Milan V i d m a r , 
za dekana filozofske fakultete: redni profesor 

dr. Marijan S a 1 o p e k: 
za dekana juridične fakultete: redni profesor 

dr. Rado K u š e j ; 
za dekana medicinske fakultete: redni profesor 

dr. Alfred Š e r k o ; 
za dekana tehnične fakultete redni profesor ing. 

Viktor G o s t i š a; 
za dekana teološke fakultete: redni profesor 

dr. Josip U j č i č. 
Rektorat univerze 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 
dne 27. junija 1928. 

Rektor: Nahtigal s. r. 

Vsaka prosilka naj navede, ali želi biti sprejeta 
ob lastnih, polovičnih ali državnih etroških. Pro
silke, ki žele vstopiti ob lastnih stroških, naj na
vedejo po možnosti točni naslov, kje žele stanovati 
zunaj. 
Državni zavod zđ zdravstveno zaščito mater in dece 

v Ljubljani, 
dne 30. junija 1928. 

Sef zavoda in ravnatelj šole za sestre: 
dr. B. Dragai s. r. 

št. 5249. 
Razglas. 

1476 

Št. 4810/28. 1432 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 
prevzem П. dela dovršitvenih del pri učiteljskem 
zavodu v Kastvu p r v o j a v n o p i s m e n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 6. a v g u s t a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi š t 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki, proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj ee podado v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša: 

I. za težaška dela . . . . 
za zidarska dela . . . . 
za kamenoseška in teracer-
ska dela 
za tesarska in krovska dela 
za> kanalizacijska delä in 
vodovodno instalacijo . . . 
za instalacijo električne raz
svetljave, zvonil in strelo
vodov 
za mizarska dela . . 
za kleparska dela . . 
za ključaničarska dela 
za slikarska dela . . 
za parketarska dela . 
za pečarska dela . . 
za steklarska dela . . 

XIV. za pleskarska dela . . 
XV. za tapetniška dela . . 

XVI. za razna dela . . . 

П. 
Ш. 

IV. 
v. 

VI. 

MI. 
vni. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XTTT. 

Din 
Din 

Din 
Din 

93.422-52, 
245.881-86, 

36.088—, 
74.622-10, 

Din 216.472-28. 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

59.950—, 
331.676-70, 

37.745-70, 
36.966—, 
44.394-90, 

156.317-60, 
296.474—, 

47.224-45, 
51.218-50, 
28.315—, 
38.779-80, 

skupaj . . Din 1,795.549-41. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah> in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 6. julija 1928. 

St. 5154/П. 1485 

Nabava r a z n e g a okovja za okna in vra ta . 
Podpisana direkcija nabavi dne 2 3. j u l i j a 

1 9 2 8. ob 11. uri s pismeno direktno pogodbo .azno 
okovje za okna in vrata. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pogoji in specifikacija se dobivajo v pisarni dr
žavnega rudnika v Velenju. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju,^ 
dne 9. julija 1928. 

Št. 829. 3—2 

Razpis. 
Razpisuje se natečaj za sprejem gojenk v šolo 

za sestre v državnem zavodu za zdravstveno zaščito 
mater in dece v Ljubljani. 

Pouk, ki se prične dne 1. oktobra 1928., bo teo
retičen (predavanja) in praktičen (hospitacija) ter 
bo trajal dve leti. 

Učenke se bodo vzgajale za negovalke dojenč
kov, za dečje zaščitne sestre, za potujoče učiteljice 
dečje higiene in gospodinjstva; obenem dobe stro
kovno podstavo za udejstvovanje v vseh drugih 
strokah socialne in higienske zaščite dece. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost dopolnjenih 19 let, toda ne preko 

30 let. 
2.) Državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
3.) Znanje državnega jezika v govoru in pisavi. 
4.) Z dobrim uspehom dovršena nižja srednja 

ali meščanska šola ali tej ustrezna izobrazba; za
želena pa je celotna srednješolska izobrazba. 

5.) Popolno telesno in duševno zdravje. 
6.) Neoporečnost. 
Prvi trije meseci po vstopu se štejejo za po-

izkusno dobo. Po tem času odloči ravnatelj šole o 
končnem sprejemu. 

10 gojenk ee sprejme ob lastnih stroških. 
Te bodo plačevale zavodu mesečno po 100 Din 

kot donesek k režijskim stroškom šole, za hrano pa 
režijske stroške, za sedaj po 16 Din na dan. 

Oskrbeti si morajo tudi predpisano službeno 
perilo. 

Kolikor bo prostora, bodo mogle stanovati v 
zavodu. 

10 gojenk se sprejme ob državnih stroških. Te 
gojenke bodo dobivale v zavodskem internatu brez
plačno hrano in stanovanje; službene predpasnike in 
službena pokrivala kakor tudi uniforme pa si mo
rajo preskrbeti same. 

Ob vstopu v šolo se morajo pismeno zavezati, 
da bodo služile po dokončani izobrazbi štiri leta v 
onih socialnohigienskih napravah, ki jih odredi rav
nateljstvo šole za zaščitne sestre v Ljubljana 

Razen teh bo sprejetih 5 gojenk ob polovici stro
škov tako, da krije polovico vseh mesečnih stroškov 
v znesku 300 Din gojenka, polovico pa država. 
Te gojenke imajo hrano in stanovanje v zavodu; 
službene predpasnike in službena pokrivala kakor 
tudi predpisane uniforme pa si morajo preskrbeti 
same. 

Te gojenke so dolžne, služiti dve leti v onih so
cialnohigienskih napravah, ki jih odredi ravnatelj
stvo šole za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Pravilno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili naj se pošljejo državnemu zavodu za zdrav
stveno zaščito mater in dece v Ljubljani do dne 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

Na podstavi § 15. zakona z dne 18. avgusta 1888., 
dež. zak. št. 16 iz leta 1890., se bo oddajal na javni 
dražbi v zakup za dobo od dne 1. septembra 1928. 
do dne 30. junija 1936. ribolovni zakupni okraj št. 87 
— Cerklje, t. j . Krka od Rajarjevega, tako zvanega 
grajskega mlina pod Brodom pri Sv. Križu, do 
Dvornikovega jeza v Krški vasi z vsemi dotoki in 
mlakami v vsej razsežnosti reke. 

Dražba se bo vršila, pri podpisanem sreskem po
glavarju v četrtek dne 9. a v g u s t a 1 9 2 8. ob 
devetih. Dražbeni pogoji se lahko vpogledajo do dne 
dražbe med uradnimi urami pri podpisanem sreskem 
poglavarju kakor tudi pri vseh občinskih uradih. 

Izklicna cena: 500 Din. 
Če ne bi bilo takih ponudnikov, se bo oddaki 

ribja lov tudi pod izklicno ceno. 
V K r š k e m , dne 5. julija 1928. 

Sreski poglavar: dr. Šiška s. r. 

Bazne objave. 
1404 2—2 Objava. 

Podpisani denarni zavodi obveščajo lastnike 
vložnih knjižic, da znižajo z dnem 1. julija 1928. 
obrestno mero na vloge, vezane na odpovedne roke,, 
za У-2, %. (pol odstotka). 

Ta znižana obrestna mera velja od poteka od
povednih rokov. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija 1928. 

Češka industrijalna banka, Hipotekama banka jugo
slovanskih hranilnic, Jadransko-Podunavska banka 
(podružnica), Jugoslavenska banka (podružnica), 
Komercijalna banka (podružnica), Kreditni zavod 
za trgovino In industrijo, Ljubljanska kreditna ban
ka, Obrtna banka, Prometna banka, Prva hrvatska 
štedionica (podružnica), Zadružna banka, Zadružna 

gospodarska banka — v Ljubljani. 

1472 3—1 Poziv upnikom. 

P o s o j i l n i c a za o b č i n e C i n ž a t, K u -
men, R d e č i b r e g : in t r š k o o b č i n o S v e t i 
L o v r e n c n a d M a r i b o r o m , registrovana za
druga z neomejeno zavezo v Puščavi, se je po eklepu 
občnega (zbora z dne 15. aprila 1928. razdružila ter 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki so pozivljejo, naj v zakonitem roku pri-
glase terjatve. 

Alojzij Vimer s. r. in Franc Hrastnik s. r . 
likvidatorja. 

1 4 7 3 Razid društva. 
«Delavsko podporno društvo» v Celju se je p.. 

sklepu občnega zbora z dne 4. julija 1928.. prDsto-
voljno razšlo. 

julija 1928. 

Franjo Jošt s. r., 
bivši predsednik. 

V C e l j u , dne 5 
Tone Kresnik s. r., 

bivši tajnik. 

1455 3-2 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo, ki jo je izdal 
oblastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani 
dne 12. marca 1923. pod št. 926 po obrazcu 50. pra
vilnika za finančno kontrolo. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ivan šorli s. r., 

podpreglednik finančne kontrole v Dravogradu. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljaai. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



; 
Peštnina plačana v gotovini. 

66. V Ljubljani, dne 14. julija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebinai 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
236. Naredba, izdana za izvedbo zakona, s katerim se nekatere občine 

splitske in ljubljanske oblasti pripajajo primorsko-krajiškl oblasti. 
237. Naredba, s katero se začasno razveljavlja drugi odstavek § 8. v 

pravilniku o zaposlovanju inozemskih delavcev. 
238. Popravka k uredbi o odpiranju in zapiranju trgovinskih in obrt

nih obratovalnic... 
239. Popravek k naredbi o privatno-profesionalnih borzah dela. 

240. Naredba o odpiranju In zapiranju trgovinskih in obrtnih obrato
valnic v ljubljanski oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi delegacijo ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 241. Tarifni obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 155 z dne 9. julija 1928.: 
Odlok namestnika ministra za finance: Postav

ljena sta po službeni potrebi: pri sreski upravi fi
nančne kontrole v št. Ilju za komisarja finančno 
kontrole v 3. skupini Ш. .kategorije in sreskega 
upravnika finančne kontrole Josip K r h i n, komi
sar finančne kontrole v isti skupini iste kategorije v 
Sinju; pri sreski upravi finančne kontrole v Murski 
Soboti v 4. skupini II. kategorije in sreskega uprav
nika finančne kontrole Nikola B o ž i č e v i c, komi
sar finančne kontrole v isti skupini iste kategorije 
na Prevaljah. 

Odlok ministra za finance z dne 5. maja 1928.: 
Preveden je na zvanje knjigovodjevega pomočnika 
v 4. skupini II. kategorije Ferdo D r o f e n i k, stalni 
računski pripravnik v 5. skupini II. .kategorije pri 
računovodstvu delegacije ministrstva financ v Ljub
ljani. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 22ega 
junija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet Vilko F r a m, uči
telj v Hodošu. 

Številka 156 z dne 10. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. ju

nija 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo jo podal na 
državno službo Alojzij A d a m i č , ekonom higien
skega zavoda v Ljubljani v 2. skupini П. kategorije. 

Objavi minietrstva za notranje posle z dne 22. in 
30. junija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Fran 
G o r k i č, oblastni uradnik v Mariboru, skupno z 
ženo Rozalijo in štirimi maloletnimi otroki; 2.) do
sedanji ruski državljan Aleksij F. P e r k o v, teh
nični uradnik pri okrožnem agrarnem uradu v Mari
boru. 

Uredbe osrednje vlade. 

2 3 6 . 
'Naredba ministra za notranje posle, 
izdana za izvedbo zakona z dne 20. maja 
1928. («Službene Novine» z dne 19. junija 
1928., Št.l38/XLV), s katerim se nekatere 
občine splitske in ljubljanske oblasti pri

pajajo primorsko-krajiski oblasti.* 

1.) Upravne občine Aleksandrovo, Baška, Do-
brinj, Dubašnica, Krk, Omišalj in Vrbnik morajo 
tvoriti v sestavi primorsko-krajiško oblasti samo-

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. — Za
kon glej v Uradnem listu z dne 22. junija 1928., 
št. 203/60. 

stalen srez krški, upravna občina Ka.stav pa srez 
kastavski. 

Sedež krškega sreza ostane v Krku, kasiavskega 
pa v Kastvu. 

2.) Kompetenca po zakonu o obči upravi in po 
drugih posebnih zakonih se prenaša za omenjeno 
ozemlje od dne, ko je stopil v veljavo omenjeni1 za
kon, z velikega župana splitske, odnosno ljubljansko 
oblasti na velikega župana primorsko-krajiške ob
lasti. 

3.) Nerešeni predmeti pri velikih županih split
sko in ljubljanske oblasti, ki se nanašajo na to ob
močje, se morajo odstopiti v 30 dneh s posebnim 
popisom v reševanje velikemu županu primorsko-
krajiške oblasti. — Izvršeni predmeti pa se rekviri
raj p po potrebi posamezno. 

4.) 'Osebje, nameščeno pri. sreskih poglavarstvih 
v Krku in Kastvu, ostane na svojih položajih in 
službenih mestih ter se podreja v administrativnem 
in službenem pogledu velikemu županu primorsko-
krajiške oblasti. 

5.) Vsi krediti osebnega in materialnega značaja, 
ki,odpadajo na krški in kastavski Vez, se morajo 
izločiti začetkom drugega trimesečja tega proračun
skega leta, t. j . z dnem 1. julija 1928., iz proračuna 
za splitsko, odnosno ljubljansko oblast ter se dati 
na razpolago velikemu županu primorsko-krajiške 
oblasti kot novemu nakazovalcu. 

Osebni krediti se morajo izločiti po dejanskem, 
zatečenem stanju uslužbencev, materialni pa v zne
sku faktičnih potreb, vzemši za osnovo izdatke, uči
njene v minulem in v tem proračunskem letu. Ko 
se bo sestavljal proračun za leto 1929./1930., pa se 
morata že vzeti ta sreza za sestavni del primorsko-
krajiške oblasti. 

Kolikor se no bi dosegel glede razdelitve kredi
tov sporazum med velikimi župani, odloči o raz
delitvi dokončno resortni minister. Rešitev ostalih 
vprašanj, ki so v zvozi z izvedbo tega zakona, se 
prepušča sporazumu prizadetih velikih županov in 
oblastnih samouprav. 

V B e o g r a d u , dne 19. junija 1928.; 
D. br. 1062/28. : 

Minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

2 3 7 . 
Naredba, s katero se začasno razveljavlja 
drugi odstavek § 8. v pravilnika o zapo

slovanju inozemskih delavcev.* 
Na podstavi člena 103. zakona o zaščiti delavcev 

odrejam in pooblaščam oblastne inspekcije dela, da 
sinejo po odredbah pravilnika o zaposlovanju ino
zemskih delavcev, ne glede na to, ali presezajo 
prejšnja dovolila z novo zahtevanimi roki leto dni, 
podaljšati ta dovolila do dne 31..decembra 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. — Pra
vilnik glej v Uradnem listu z dne 7. decembra 1925., 
št. 362/108. 

S tem se začasno razveljavlja drugi odstavek § 8. 
v pravilniku o zaposlovanju inozemskih delavcev. 

V B e o g r a d u , dne 23. junija 1928.; 
Z. R. br. 6901. 

Minister za socialno politiko: 
Čed. Radović s. r. 

238. 
Popravka k uredbi o odpiranju in za
piranju trgovinskih in obrtnih obrato

valnic . . . 
V tej uredbi, razglašeni v Uradnem listu z dne 

26. maja 1928., št. 167/51, naj se izvršita ta-le po
pravka: 

V tretji vrsti drugega odstavka člena 26. naj 
stoji namesto besede: «sol» beseda: «sodavico». 

Peta vrsta v členu 33. se mora glasiti- pravilno: 
«znaša v podjetju normalni delovni čas 9 aH 8 ur 
(ne: 9 ali 10 ur)». . 

2 3 9 . 
Popravek k naredbi o privatno-profesio

nalnih borzah dela.* 
V tej naredbi (Uradni list z dne 7. julija 1928., 

št. 225/64) se mora glasiti drugi odstavek § 20. 
tako-de: «Prednje kazni izrekajo oblastne inspekcije 
dela in obrtna, odnosno policijska (politična) ob-
lastva prve stopnje, določena s to naredbo, po pred
pisih zakona o radnjama in obstoječih predpisih 
veljavnih obrtnih zakonov.» 

§ 21. se mora glasiti: «Zoper kazenske odločbe 
inšpekcij dela po §§ 19. in 20. te naredbe je do
pustna pritožba na ministrstvo za socialno politiko, 
zoper kazenske odločbe obrtnih, odnosno policij
skih (političnih) oblastev prve stopnje po § 20. te 
naredbe pa na pristojne velike župane.» 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti, 

240. 
Naredba 

o odpiranju in zapiranju trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic v ljubljanski oblasti. 

Na podstavi in v okviru uredbe gospoda ministra 
za socialno politiko o odpiranju in zapiranju trgo
vinskih in obrtnih obratovalnic . . . z dne 3. maja 
1928., Z. R. br. 4987/IV,** kakor tudi po zaslišanju 

* Priobčena po «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 10. julija 1928., 
št. 156/L. 

** Uradni list z dne 26. maja 1928., št. 167/51. 
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zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, 
delavske zbornice za Slovenijo in prizadetih občin 
določam čas, fco smejo biti v poedinih krajih ljub
ljanske oblasti trgovinske in obrtne obratovalnice 
odprte, tako-le: 

Člen 1. 
Bančni zavodi, zavarovalni in njim podobni 

obrati, v katerih je poslovanje organizirano kakor 
v bankah, poleti in pozimi od 8. do 13. in od 15. do 
18. ure. 

Ölen 2. 
Posojilnice poleti in pozimi od 8. do 14. ure. 

Člen 3. 
Podjetja za natovarjanje in raztovarjanje blaga 

pri železnicah poleti od 6. do 20. ure, pozimi pa 
od 7. do 19. ure. Pomožno osebje, ki sme biti za
posleno v teh obratovalnicah največ 8 ur na dan, 
se mora izmenjavati. 

Člen 4. 
Obratovalnice, prodajalnice. pisarne in kontoarji 

vseh ostalih podjetij, naštetih v odstavku I. 
člena 31. uvodoma navedene ministrske uredbe, v 
katerih sme biti pomožno osebje zaposleno le 8 ur 
na dan ali 48 ur na teden, smejo biti ob delavnikih 
odprte od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. Ta ome
jitev no velja za obratovalnice omenjenih podjetij1, 
če je v njih poslovanje osebja organizirano z iz
menami; toda tudi taka podjetja ne smejo opravljati 
med 12. in 14, uro kakor tudi ne pred 8. uro in po 
18. uri nobenih poslov s strankami. 

Člen 5. 
Prodajalnice življenskih potrebščin, to so obra

tovalnice, ki se bavijo izključno s prodajanjem lahko 
pokvarnih viktualij, kakor: presne zelenjave, pres
nega sadja, jajc, presnega mesa, presnih rib, za
klane perutnine, divjačine itd., in ki prodajajo poleg 
teh predmetov kvečjemu še moko in mesnate izdelke 
(mast. slanino, klobase in suho meso), smejo biti 
odprte poleti od 0. do 12. in od 15. do 19. ure, po
zimi pa od 7. do 12. in od 14. do 19. ure. 

Ob nedeljah smejo biti odprte te obratovalnice 
samo dopoldne od 6. do 12. ure. 

Člen 6. 
Prodajalnice kolonialnega, delikatesnega, špece

rijskega in mešanega blaga in kramarske obrato
valnice smejo biti odprte: 

1.) V okolišu policijske direkcije ljubljanske po
leti in pozimi od y28. do 12. ure in od 44. do 19. ure; 
ob nedeljah so te obratovalnice ves dan zaprte. 

2.) V ljubljansko-okoliškem srezu poleti od 7. do 
12. in od 15. do У220. ure, pozimi pa od 7. do 12. 
in od УД5. do 19. ure; ob nedeljah so te obrato
valnice v vsem srezu ves dan zaprte. 

3.) V brežiškem srezu poleti od 7. do y2 13. in 
od 14. do 18. ите, pozimi pa od У28. do У213. in 
od 14. do 18. ure; ob nedeljah od 8. do 10. ure. 

4.) V črnomaljskem srezu vse loto od 7. do 12. 
in od 14. do 19. ure; ob nedeljah od 8. do 10. ure. 

5.) V kamniškem srezu poleti od 7. do 12. in od 
14. do 19. ure, pozimi pa od 8. do 12. in od 13. do 
18. ure; ob nedeljah od 8. do 10. ure. 

6.) V kočevskem srezu poleti in pozimi od 7. 
do 12. in od 14. do 19. ure; ob nedeljah od 8. do 
10. ure. 

7.) V kranjskem srezu in v področju sreske eks
poziture v Škofji Loki poleti in pozimi od У28. do 
У213. in od 14. do 19. ure; ob nedeljah xl 8. do 
10. ure, izvzemši mesto Kranj in njegovo okolico v 
razdalji 5 km, kjer morajo biti take obratovalnice 

., ob nedeljah zaprte. 
8.) V krškem srezu poleti in pozimi od 7. ä& 12. 

in od 14. do 19. uro; ob nedeljah, od 8. do 10. ure. 
9.) V laškem srezu poleti od 7. do 12. in od 14. 

do 19. ure, pozimi pa od 7. do 12. in od 13. do 
18. ure; ob nedeljah poleti od 8. do 10., pozimi na 
od 9. do 11. ure, izvzemši občino Trbovlje, kjer 
ostanejo trgovine ob nedeljah zaprte ves dan. 

10.) V litijskem srezu poleti in pozimi od У28. 
do У213. in od 14. do 19. ure; ob nedeljah od 7. do 
9. ure. 

11.) V logaškem srezu poleti od 7. do 12. in od 
14. do 19. ure, pozimi pa od 7. do 12. in od 13. do 
18. ите; ob nedeljah v krajih Dolenjem in Gorenjem 
Logatcu od 10. do 12., v ostalih ' krajih tega sreza 
pa od 8. do 10. ure. 

12.) V novomeškem srezu poleti in pozimi od 
У28. do УЛЗ. in od 14. do 19. ure; ob nedeljah poleti 
od 8. do 10.. pozimi pa od 9. do 11. ure. 

13.) V radovljiškem srezu poleti in pozimi od 7. 
do 12. in od 14. do 19. ure; ob nedeljah od У28. do 
V210. ure. 

Člen 7. 

Pekovske prodajalnice smejo biti odprte v let
nem in zimskem času od 6. do 20. ure z izmeno po
možnega osebja, ki sme biti v teh prodajalnicah za
posleno največ 9 ur na dan. 

Ob nedeljah je izdelovanje kruha in ostalega pe
civa v pekarnah ves dan prepovedano. To delo mora 
prestati najkesneje v soboto ob 4. uri popoldne in 
počivati do ponedeljka ob 4. uri zjutraj. 

Člen 8. 

Mesarske in klobasarske obratovalnice «mejo biti 
odprte poleti od 6. do 11. in od 16. do 20. ure, po
zimi pa od 6. do 11. in od 15. do 20. ure. Pomožno 
osebje, ki sme biti v teh obratovalnicah zaposleno 
največ 9 ur na dan, se mora izmenjavati. Ob nede
ljah smejo biti odprte te obratovalnice poleti od 6. 
do 11., pozimi pa od 6. do 12. ure. Mesarskim moj
strom je prepovedano ob nedeljah in ob državnih in 
verskih praznikih vsako klanje živine v času, dokler 
so obratovalnice zaprte, razen če gre za zakol v sili. 

Člen 9. 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnice, kolikor 
ne spadajo med obratovalnice, navedene v členih 4. 
in 6. te naredbe, smejo biti odprte: 

1.) v okolišu policijske direkcije ljubljanske po
loti in pozimi: a)" trgovine z modnimi predmeti od 8. 
do 12. in od 14. do 19. ите; b) trgovine s pisarni
škimi potrebščinami od y28. do 12. in od '14. do 
У>19. ure; c) vse druge obratovalnice od 8. do 12. 
in od 14. do 18. ure; 

2.) povsod drugje v ljubljanski oblasti pa od 8. 
do 12. in od 14. do 19. ите. 

Ob nedeljah smejo biti odprte te obratovalnice 
v krajih in ob času kakor obratovalnice, navedene 
v členu 6. to naredbe. 

Člen 10. 
Za kavarniške, restavracijske, gostilničarske in 

hotelske obratovalnice velja razglas velikih županov 
ljubljanske in mariborske oblasti o policijski uri.* 

Natakarsko osebje, ki sme biti zaposleno v teh 
obratovalnicah največ 8 ur na dan, in ostalo osebje, 
ki sme biti zaposleno največ 9 ur na dan, se mora 
izmenjavati. 

. ' Člen 11. 
Javne kuhinje, čevabčiške obratovalnice.'obrato

valnice, ki strežejo gostoni z brezalkoholnimi pija
čami, mlekom in mlečnimi izdelki in poslasticami 
(sladčicami, medičarskimi izdelki in alvo), kakor tudi 
obratovalnice, ki se bavijo izključno s prodajanjem 
presnega sadja, smejo biti odprte poleti od 6. do 
22. ure, pozimi pa od 7. do 22. ure. Natakarsko in 
ostalo osebje, za katero velja isti poslovni čas kakor 
za osebje, omenjeno v členu 10. te naredbe, se mora 
izmenjavati. 

Ölen 12. 
Obratovalnice, ki strežejo gostom z mrzlimi je

dili in alkoholnimi pijačami in poslasticami, kakor: 
okrepčevalnice, prodajalnice užiških predmetov, vi-
narsko-žganjarske obratovalnice in temu podobne, 
smejo biti odprte poleti od 7. do 22. ure, pozimi pa 
od 7. do 21. ure. Pomožno osebje, ki velja zanje isti 
delovni čas kakor za osebje, omenjeno v členu 10. 
te naredbe, se mora izmenjavati. 

Ölen 13. 
Obratovalnice, navedene v členih 10., 11. in 12. 

te naredbe, smejo biti ob nedeljah in praznikih od
prte kakor ob delavnikih. 

Ob nedeljah smejo biti odprte to obratovalnico 
samo dopoldne, in sicer poleti od 7. do 12., pozimi 
pa od 8. do 12. ure. 

Če se bavijo te prodajalnice tudi s prodajo pa
pirja, pisarniških in drugih potrebščin, ki ne spa
dajo v vrsto kadilskih potrebščin, ne smejo proda
jati takih predmetov ob času, ko so zaprte trgovin
sko prodajalnice v dotičnem kraju. 

Ölen 16. 
Cvetičarske obratovalnice smejo biti odprto v 

letnem in zimskem času od 7. do 12. in od 15. do 
20. ure. Ob nedeljah smejo biti odprte te obrato
valnice samo dopoldne od 7. do 12. ure. 

Člen 17. 
Poslovanje na stojnicah, na cestnih križiščih, na 

nezagrajenih prostorih, po vežah, hodnikih in v 
barakah ni dopustno ob času, ko morajo biti zaprte 
druge trgovinske obratovalnice. 

Ölen 18. 
Prodajanje novin, revij in časopisov, . pečenega 

kostanja, brezalkoholnih pijač, alve in sladoleda po 
ulicah je dovoljeno ob delavnikih in ob praznikih 
poleti od 6. do 22. in pozimi od 7. do 20. ure z iz
meno pomožnega osebja. 

Po javnih lokalih je dovoljeno samo prodajanje 
novin, revij, časopisov, cvetic in kočevskih pred
metov, in sicer do 22. ure. 

Člen 19. 
V kopaliških in letoviških krajih (»a Bledu, Bo

hinjski Bistrici, v Kranjski gori in Rimskih toplicah) 
smejo biti trgovinske in obrtne obtatovalnice od
prte v času sezone, t, j . od dne 1. junija do dne 
30. septembra, od 7. do 21. ure z izmeno pomožnega 
osebja. 

Ölen 20. 

Brivske, frizersko in kosmetične obrtne obrato
valnice smejo biti odprte od У28. do 12. in od У215. 
do 19. ure. 

Ob sobotah in dnevih pred prazniki pa smejo 
obratovati zvečer 2 uri dlje, nego je zgoraj dolo
čeno. 

V okolišu policijske direkcije ljubljanske so te 
obratovalnice ob nedeljah zaprte, ob praznikih pa 
odprte od y28. do 12. ure. V vseh drugih krajih 
smejo biti odprte te obratovalnice ob nedeljah samo 
dopoldne od У28. do 12. ure, v letoviških in kopali
ških krajih pa od 7. do 12. ure. 

Člen 21. 
Fotografske obratovalnice smejo biti odprte ob 

delavnikih, ob nedeljah, ob državnih in verskih praz
nikih od 8. do 12. in od 14. do 16. ure. 

Člen 22. 

Preko določene meje, in sicer največ še za 2 uri 
zvečer, smejo biti odprte vso trgovinsko in obrtne 
obratovalnice na dan pred božičem, pred velikonoč
nimi prazniki, pred binkoštmi in ob dneh letnih 
sejmov. 

Člen 23. 
Ob nedeljah morajo biti vse obratovalnice (pod

jetja) ves dan zaprte, kolikor niso določeno s to 
naredbo posebne izjeme od tega načela. 

Izjemoma smejo biti odprte te obratovalnice ob 
nedeljah ves dan: 

1.) če je ob teh dneh letni sejem; 
2.) poslednjo nedeljo pred božičem, če je božič 

na ponedeljek; 
3.) če se ob teh dneh obratovalnica seli. 

Ölen 14. 
Za trgovinske obratovalnice, ki se bavijo tudi s 

točenjem alkoholnih pijač, velja isti poslovni čas 
kakor za obratovalnice, ki nimajo pravice, točiti 
alkoholnih pijač. To velja tudi za točilnice alkohol
nih pijač. 

Člen 16. 
Samostalne male prodajalnice tobaka (trafike), 

izvzemši postranske male prodajalnice tobaka, smejo 
biti odprto poleti in pozimi od y28. do 12. in od 14. 
do 20.' ure. 

* Uradni list z dne 27. maja 1925., št. 170/47, in 
z dne 11. januarja 1927., št. 15/5. 

Ölen 24. 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnice morajo 
biti zaprte ob državnih praznikih: 

na rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja in 
na dan ujedinjenja Srbov, Hrvatov in Slovencev ves 
dan, na Vidov dan in na dan vseslovanskih aposto
lov Cirila in Metoda pa samo dopoldne, brez raz
like veroizpovedanja, kolikor niso določeno s to 
naredbo posebne izjeme od tega načela. 

Člen 25. 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnice morajo 
biti, kolikor niso določene s to naredbo izjeme od 
tega načela, zaprte ves dan ob teh-le verskih praz
nikih: 
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1.) na novega leta dan; 2.) na dan Sv. Treh 
kraljev: 3.) dne 19. marca (sv. Jožef); 4.) na praznik 
Vnebohoda; 5.) na dan Sv. Rešnjega telesa; 6.) dne 
29. junija (sv. Peter in Pavel); 7.) dne 15. avgusta 
(Marijino vnebovzetje); 8.) 1. novembra (Vsi svet
niki); 9.) dne 8. decembra (Brezmadežno spočetje); 
10.) dne 2б. decembra (božični dan). 

Ölen 26. 

V času, ko je ob nedeljah prodajanje dovoljeno, 
se smejo raznašati kruh in ostalo pecivo, meso, po
slastice, mleko iu mlečni izdelki iz delavnic in pro-
dajalnic po hišah. 

Prav tako je dovoljeno, ob nedeljah in o.b držav
nih in verskih praznikih dopoldne dovažati pivo, 
led. soda-vico, rudninske vode in podobne proizvode. 

Ölen 27. 

Za letni čas se štej o čas od dne 1. aprilu do dne 
30. septembra, za zimski čas pa čas od dne 1. okto
bra do dne 31. marca. 

Ölen 28. 

Prekrški to naredbe se kaznujejo, kolikor se na
našajo na odpiranje in zapiranje obratovalnic, po 
členu 319. finančnega zakona za leto 1928./1929. v 
denarju od Din 50-— do Din 3000—, kakršna je pač 
velikost dotičnega obrata. 

(Prekrške preiskujejo in kaznujejo pristojna 
upravna oblastva prve stopnje. Zoper njih razsodbe 
se smejo pritožiti interesenti v 15 dneh od dne, ko 
se jim priobčijo, na velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Prekrški te naredbe, kolikor so nanašajo na delo 
pomožnega osebja, se preiskujejo in kaznujejo po 
odredbah zako*na o zaščiti delavcev. • 

Člen 29. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 
v Uradnem listu. 

V L j u b l j a n i , dne 8. julija 1928.; 
O. br. 2216/23/1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopfvec s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 2393/4. 
Razglas. 

Srez in občina Kastav sta bila po zakonu, s.ka
terim se nekatere občine splitske in ljubljanske 
oblasti pripajajo primorsko - krajiški oblasti z dne 
20. maja 1928., Uradni list z dne 22. junija. 1928., 
št. 203/60, dne 6. julija 1928. izločena iz ljubljanske 
in pripojena primorsko-krajiški oblasti. 

V L j u b l j a n i , dne 9. julija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 3/28/37, 41. 1527 

Konkurzni oklic. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 9/28. . i 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
y javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 2 1 . do dne 30. junija 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

•A3 
O) J, 

C/l . n 

O C 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni . ' 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

188 

88 

375 

131 

51 

99 

16 

32 

4 

12 
57 

197 
142 

15 

111 

58 

188 

15 

32 

43 

7 

29 

4 

3 
9 

8 

TekočI mesec 

299 

146 

563 

146 

83 

142 

23 

61 

8 

15 
66 

197 
150 

15 

97 

56 

193 

23 

31 

54 

10 

27 

5 

8 
3 

'l 

31 

105 

59 

204 

24 

33 

56 

10 

27 

5 

9 
3 
2 
1 
1 

539 

194 

87 

359 

122 
I 

50. 

86 

13 

34 

з! 

6| 
63. 

1951 

149 
14 
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V M a r i b o r u , dne 7. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti 

oblastni sanitetni referent dr. Jureftko в. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 609/16/pr. ex 1928. 

Razglas. 
Po razpisu generalne direkcije davkov v Beo

gradu z dne 7. junija 1928., št. 73.191, je ukinil na
mestnik finančnega ministra, gospod minister za 
trgovino in industrijo, z odlokom z dne ~. junija 
1928., G. D. P. br. 73.191, davčni urad v Marenbergu 
in dodeli agende tega urada davčnemu uradu v Slo
venjgradcu. • 

S tem so prideljeno vse davčne občine niaren-
borškega davčnega okraja: Sv. Anton na Pohorju, 
Brezni vrh, Brezno, Sv. Daniel, Dravče, Spodnja 
Gortina, Zgornja Gortina, Hudi kot, Sv. Janez I, 
Sv. Janez II, na Dravčem, Janžev vrt, Javnek, 
Sv. Jernej, Spodnja Kapla, Zgornja Kapla, Kozji 
vrh, Marenberg-notranji trg, Marenberg-zunanji trg, 
Mlake, Spodnja Muta, Zgornja Muta, Orlica, Sv. Ož-
bolt, Pernice, Sv. Primož nad Muto, Sv. Primož na 
Pohorju, Radice, Remšnik, Ribnica, Trbonje, Sveti 
Trije kralji, Vas, Sv. Vid, Spodnja Vižinga, Zgornja 
Vižinga, Vrata, Vuhred in Vuzenica davčnemu uradu 
v Slovenjgradcu. 

Davčni urad v Marenbergu je prestal uradovati 
dne 25. junija 1928. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 10. julija 1928. 

Delegat: dr. Rupnik s. r. 

Št. 11—257/4 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva 

me je obvestila z Tazpisom D. R. br. 86.841 z dne 
26. junija 1928., da veljajo od dne 1. julija 1928. 
pri angažiranju in razknjiževanju po državnem 
proračunu za leto 1928./1929. ti-le obračunj ovalni 
tečaji: 

1 napoleondor Din 2 1 9 - -
100. francoskih frankov . . . . » 223-30 

1 belg » 7*94 
100 drahem » 74-20 
100 italijanskih lir » 298-70 
100 Švicarskih frankov . . . . » 1094-80 
100 pezet » 938-— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290-50 
100 danskih kron » 1522-70 
100 švedskih kron ' . » 1524-30 
100 finskih mark » 1 4 3 — 

1 angleški funt » 277-20 
1 egiptovski funt » 284-30 
1 dolar . . . . ' » 56-80 

100 romunskih lejev . . . . . . 34-80 
100 bolgarskih levov . . . . ' . » ' 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . » 2 9 — 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-— 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-30 

1 avstrijski šiling » 8 
1 pengö » 9* 9 0 

1 zlati zlot » 6-37 
1 zlata nemška marka . . . > ' 18-58 

Delegacija ministrstva1 financ v Ljubljani, 
dne 6. julija 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 

Ponovna razglasitev konkurza o imovini Antona 
K a j f e ž a, induetrijca v Kočevju, registriranega 
pod firmo: A. Kajfež v Kočevju. 

Dosedanji konkuTzni komisar, Jakob Jerman, 
okrajni sodnik in sodni predstojnik, upravnik mase 
dr. Štefan Rajh, odvetnik, in njegov namestnik 
dr. Ferdinand Siegmund, odvetniški kandidat — vsi 
v Kočevju, so razrešeni poslov. Za konkurznega ko
misarja je imenovan Anton Mejač, višji dežetaosodni 
svetnik in sodni predstojnik okrajnega sodišča v 
Ribnici, za upravnika mase pa dr. Ludovik Grobel-
nik, notar v Ribnici. 

Učinki konkurza, razglašenega že s sklepom z 
dne 5. maja 1928., S 3/28—1, ostanejo v veljavi. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek H., 

dne 10. julija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 349/28. ., 1481 3—2 

Razpis. 
Podpisana notarska zbornica razpisuje n o t a r 

s k o m e s t o n a B r d u a l i pa drugo notarsko me
sto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi-. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernlk s. r. 

Št. 351/28. 
Poziv. 

1487 3—1 

Podpisana notarska zbornica pozivlje vse one, 
ki menijo, da smejo po § 25., prvem odstavku, no
tarskega reda na podstavi svoje zakonit« pravice 
terjati kaj plačila iz kavcije bivšega notarja J a n k a 
R a h n e t a na Brdu, naj- priglase svoje zahteve pri 
tej zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi 
tega poziva. 

P o tem roku se izroči ta kavcija lastnikom ne 
glede na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernlk s.r. 

2 4 1 . 
Tarifna obvestila.* 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 

Dopolnitev. 
Z veljavnostjo od dne 1. julija 1928. naj se uvrsti 

v tej tarifi, odseku IX., na 63. strani pod 'zaporedno 
številko 20 v sezđamku postaj, od katerih velja 
ugodnost, tudi postaja z nazivom: Vukovar. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 7. junija 1928.; G. D. br. 39.901/28. 

* 
Ugodnost za prevoz neoluščenega riža. 

Od postaje 
z nazivom : 

Fiume SHS 

Do postaj 
z nazivom: 

Vozninski stavek 
v parah 

za 100 kg 

1580 
Zagreb gl. kol. 

in: Zagreb Sava 

Pogoji za uporabljanje: Pošiljke se morajo pre
dati v prevoz kot sporovozno blago in morajo biti 
naslovljene na eno ali drugo luščilnico riža. 

Vozninski stavek se uporablja s kartiranjem ob 
plačilu voznine najmanj za 5000 kg od tovornega 
lista in vagona. 

To velja od dne 15. julija 1928. do preklica, 
najdlje pa do konca leta 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 19. junija 1928.; G. D. br. 41.724/28. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer prvo v št. 144/ 
/XLVII z dne 26. junija 1928., drugi dve pa v. 
št. 145/XLVHI z dne 27. junija 1928. 



66. 472 Letnik X. 
Znižba rokov, prostih stojnine, na ozkotirnih progah 
beograjske in sarajevske direkcije od 24 na 6 ur. 

Ker jako nedostaja odkritih in pokritih vagonov, 
se znižujejo do nadaljnje odredbe z dnem 21. junija 
1928. na vseh postajah ozkotirnih prog beograjske 
in sarajevske direkcije roki za natovarjanje in raz-
tovarjanje, prosti stojnine. od 24 na 6 delovnih ur. 

(Odobril gospod generalni direktor pod št. 43.701/ 
/28 z dne 19. junija 1928. na podstavi § 80. želez
niške prometne uredbe v zvezi z uredbo o organiza
ciji ministrstva za promet in prometne službe.) 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 19. junija 1928.: G. D. br. 43.701/28. 

Št. 3690. 1464 3—2 

Razglas • licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 

prevzem dovršitvenih del pri Dečjem domu na Mirju 
v Ljubljani p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o , ki se bo vršila dne 3 1 . j u l i j a 
1 9 2 8. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije 
v Ljubljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 64 z dne 7. julija 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 3. julija 1928. 

Št. 5026. 

Preklic razglasa o licitaciji. 
Podpisana gradbena direkcija razveljavlja raz

glas glede prve ofertne licitacije za dovršit vena dela 
pri učiteljskem zavodu v Kastvu z Ino 6. julija 
1928., št. 4810 (Uradni list 66| z dne 10. julija 1928. 
[stran 468.]), ker so bili med tem po odloku ministr
stva za gradbe št. 18.562 z dne 6. julija 1928. vsi 
po&li, ki se nanašajo na Kastav, predani primorsko-
krajiški oblasti. 

Licitacijo razpiše na novo zagrebška gradbena 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 11. julija 1928. 

St. 2368/28. 

Razglas. 
1529 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje v gozdnih 
kompleksih v območju šumskih uprav na Bledu, 
Bohinjski Bistrici in v Kranjski gori prodajo okoli 
23.586 plm3 izdelanega smrekovega porabnega lesa, 
potem okoli 120 plm3 izdelanih smrekovih drv in 
okoli 4060 prm3 izdelanega smrekovega lubja. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani. Bleiweisova cesta št. 1, 
naj se vlože do dne 

16. a v g u s t a 1 9 2 8 . 
do 11. ure pri tej direkciji. 

Predmetna pojasnila dajo direkcija šum v Ljub
ljani in šumske uprave na Bledu, Jßohinjski Bistrici 
in v Kranjski gori. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 6. julija 1928. 

Št. 5353/П. in 5355/11. 1536 

Nabava žganega apna in vodnega peska. 
Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav

nem računovodstvu nabavi podpisana direkcija dno 
2 5. j u l i j a 19 28. ob 11. uri 400q žganega apna 
ÌL 200 m3 vodnega peska. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti franko 
vagon Skale. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. julija 1928. 

Št. 3297. 1530 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m-1 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 4. j u 1 i j a 1 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukcvci 
(pošta Grižo), 

dne 10. julija 1928. 

Bazne objave. 
1493 Št, 26.420/1928. 

Razglas o licitaciji. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev otvori v 

kratkem času v svoji zgradbi v Zagrebu, Mihanovi-
ćeva ulica br. 3, lastno javno kopališče, solnčno ko
pališče, prsno kopališče in hidroterapijo; zaradi tega 
potrebuje: 

a) za javno kopališče: okoli 450 ponjav; 450 mo
ških kopalnih predpasnikov (ne popolnih kopalnih 
hlač); 450 ženskih srajc za kopanje; 450 kopalnih 
plašče v — vseh najboljše kakovosti; 

b) za solnčno kopališče: okoli 750 brisač; 750 
moških kopalnih predpasnikov (ne popolnih kopalnih 
hlač); 300 ženskih srajc za kopanje — dobre kako
vosti; 

c) za prsno kopališče; okoli 600 brisač — dobro 
kakovosti (toda vidno naj se razlikujejo od brisač 
pod b); 

d) za hidroterapijo: okoli 300 ponjav; 300 moških 
kopalnih predpasnikov (ne popolnih kopalnih hlač); 
300 ženskih srajc za kopanje; 300 kopalnih plaščev 
— vseh dobre kakovosti. 

Ponudi se lahko izdelano storjeno blago (srajce, 
predpasniki in plašči vsaj v treh velikostih) ali ma
terial (platno) za izdelavo ali predelavo; predložiti 
je treba tudi vzorce. 

Interesenti se pozivljejo, naj pošljejo pismene 
ponudbe najkesneje do dne 2 8. j u l i j a 1 9 2 8 . do 
11. ure osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev 
v Zagrebu, Mihanovičeva ulica br. 3/TV., kjer lahko 
dobe tudi eventualno potrebna navodila (soba 
št. 414). 

Ponudbe se morajo predložiti v zapečatenem za
vitku, podpisane, z oznako cene v številkah in bese
dah. Na zunanjo stran zavitka je treba zapisati: 
«Ponudba perila /<a kopališče osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev na št. 26.420/1928.». 

Ponudnik mora izjaviti v ponudbi, da so mu 
pogoji tega razglasa znani in da pristaja nanje. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din. 
Vrednost kupljenega perila se izplača po pre

vzemu na priznanico, kolkovano z 0*5 <'/c kosmate 
vrednosti, po odbitku 1 % kot pogojene takse za 
pravni posel v korist države. 

O sprejemu ponudbe odloči v 30 dneh po otvo
ritvi ponudb samoupravni organ osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev; do takrat ostane ponud
nik v obvezi, za varnost izvršitve pa mora položiti 
kavcijo, in sicer, če je naš državljan, 5 % skupne 
ponujene vrednosti, če je tuj državljan, pa 10 % ali 
v gotovini ali v vložni knjižici ali garancijskem pis
mu prvorazrednega denarnega zavoda, registriranega 
pri generalnem inspektoratu ministrstva za finance 
v Beogradu, v državnih ali državno garantiranih ob
veznicah, v vložnih knjižicah Državne hipotekarne 
banke kakor tudi v za stavnicah in ikomunalnih ob
voznicah, ki jih je proglasil minister za finance za 
sposobne kot kavcijo in jim priznaj pupilarno var
nost. 

Garancijska pisma denarnih zavodov \ državi 
morajo biti broz roka in brez posebnih pogojev za 
izplačilo; sprejemajo se samo kot začasna kavcija, ki 
jo mora oni. ki mu ostane dobava, zamenjati v osmih 
dneh za eno izmed ostalih omenjenih kavcij. 

Kavcija se mora položiti najkesneje dne 28. ju
lija 1928. do 11. ure pri blagajni osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev v Zagrebu, Mihanoviće\ a 
ulica br. 3/IV. (soba št, 413) in potrdilo te blagajne 
se mora pokazati ob odpiranju ponudb. 

Ponudniki morajo priložiti ponudbi ali prinesti 
tudi potrdilo o svoji dražiteljski sposobnosti, v po
nudbi pa označiti izvor ponujenega blaga. 

Ponudniki, ki nimajo svoje .tvornice, morajo pri
ložiti ali prinesti tudi obvezno izjavo tvornice, iz 
katere bodo dobavili material, da izroči, tvornica — 
če dotičnomu ponudniku ostane dobava — po po
nudniku material, odnosno ga tudi izdela in predela, 
ako bi se to zahtevalo. 

Dražitelji morajo predložiti še potrdilo o svoji 
dražiteljski sposobnosti, v ponudbi pa označiti tudi 
izvor blaga. 

Blago se mora ponuditi ocarinjeno, postavno 
osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 
Mihanovičeva ulica br. 3/TV. 

Neodrejene ponudbe, t. j . take, ki ne obsezajo 
vseh potrebnih elementov za ugotovitev cen, ali 
take, zaradi katerih bi se morali izpremeniti pogoji, 
predpisani s tem razglasom, nadalje ponudbe, pred
ložene po zaključenem sprejemanju ponudb aH po 

j začetku njih odpiranja, nezadostno kolkovane po-
' nudbe in naposled ponudbe, predložene telefonski 
ali telegrafski, kakor tudi one — najsi pravočasno 
odposlane — ki prispejo k uradu po uri, določeni za 

I odpiranje ponudil — se no bodo vpoštevalc. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 10. julija 1928. 

1522 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. julija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 358,596.657-58 
'Posojila 1.605,216.001-10 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zameno 294,050.178-67 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163«— 
Saldo raznih računov 413,541.029-90 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v obteku . . . .' . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve državo po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene . 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

8.838,800.937-95 

30,000.000— 
11,199.523-07 

5.343,496.730— 
294,050.178-67 
268,726.034-12 
669,895.439-09 

2.138,977.163— 

83,055.870-— 

8.838,800.937-95 
' V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd* 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto.. 

1472 3—2 Poziv upnikom. 
P o s o j i l n i c a za o b č i n e Č i n ž a t , K u 

me n, R d e č i b r e g i n t r š k o o b č i n o S v e t i 
L o v r e n c n a d M a r i b o r o m , registrovana za
druga z neomejeno zavezo v Puščavi, se je po sklepi; 
občnega zbora z dne 15. aprila 1928. razdružila ter 

i je prešla v likvidacijo. 
| Upniki se pozivljejo, naj v zakonitem roku pri-
\ glase terjatve. 

Alojzij Vimer s. r. in Franc Hrastnik s. r. 
likvidatorja. 

1482 Razid društva. 
' «Strokovno društvo učiteljev trgovinskih in 
obrtnih nadaljevalnih šol za ljubljansko oblast» je 
na rednem občnem zboru z "dne 5. maja 1928. likvi
diralo. 

Društveni odbor. 

1455 3-3 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo, ki jo je izdal 

oblastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani 
dne 12. marca 1923. pod št. 926 po obrazcu 50. pra
vilnika za finančno kontrolo. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ivan Sorll s. r., 

podpreglednik finančne kontrole v Dravogradu. 

1524 3-1 Objava. 
Izgubil sem službeno legitimacijo za nošenje 

orožja, ki jo je izdala dne o. novembra 1927. pod 
št. 2616/27 sreska uprava finančne kontrole v Dravo
gradu na ime: Nikola Korač, podpreglednik finančno 
kontrole v Pernicah. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Nikola Korač s. r., podpreglednik. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska In izdaja: DebdSka ttskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštn ina p l a č a n a v gotovini . 

67. V Ljubljani, dne 17. julija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

V s e b i n a : 
— Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem se mora vrSiti zavarovanje valnte 
ob izvoza blaga po člena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in valutami z dne 23. aeptem-

bra 1921.* 
VeJJa od dne 15. do dne 31. julija 1928. 

I 

I 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

i 20 

21 
122 

23 

i 24 

25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

PSenlca, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni, 
na ostalih postajah . . . . 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena In stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 0 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t 2 
Krušna moka št. 4 in 5 . . • 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
. Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

> od 700 » do 900 kg . 
> » 900 » navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg 

Ovni 
Jagnjiči In kozllčl 
Prašiči: 

par do 140 kg 
, od 140 do 220 kg . . 
» . 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova ». 
Slanina povojena 
Onjati • . . . • . 
Zaklani prašiči razpolovljeni . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 
> 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

240 
250 
200 
200 
200 
280 
280 

450 

440 

430 
410 
360 
300 
200 
200 
280 
320 

1.000 
3.600 
2.500 
2.000 

1.600 
1.500 
900 

1.800 

3.000 
1.200 

2.600 
3.200 
4.000 

500 
700 

1.000 
150 
70 

650 
1.350 
1.650 
200 

2.000 
1.800 
1.700 

3:500 
4.500 
1.800 
1.700 
1.800 
3.000 
1.600 
1.400 
1.200 
1.200 
1.500 
1.600 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

; 8 9 

i 90 
i 91 
192 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 
z dne 14. julija 1928., št. 160. 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 17,kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski In goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je In Bosne' 

20 •/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja . ; --
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja : . . 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Silve suhe ,0/8i» vložene v vre

čah 
SUve suhe и/,0. vložene v vre

čah 
Silve suhe ,Б/,0о (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe 1 1 0 / „ 0 (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "V,,,, vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Silve suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

Jajci) 
Konoplja v povesmih (sirovo 

predivo) 
Predivo 
TulJe (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre 
d e ) , o d ' / , d o " / „ ( t n 

Stavbni les jelkov, okrogel (j* 
drenlki, koli za hmelj, lan 
tene = drogi za brodove) 

Količina 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 

100 » 

100 » 

100 » 

100 . 

100 » 

100 > 

100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 > 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 . 
10.000 . 

m' 

Cena 
v dinarjih 

600-

100-
800-
700-
200-

1.800-
100-

700-

1.300-
1.300-
1.300-

2.600-
2.800-
4.500-
2.300-
2.500: 

18-
150-
50-
60-

100-
250-

1200-
900 
500-

4.500-
2.600-

800-

700-

390-

310-

270-

270-

• 
630-
150-
100-

2.000-
1.000-

40-
50-
20-
15-

1.500-
1.500-
1.500-
1.500-

1.000-

20-
500-
300-

1.300 -

1.800-— 
7.000 •— 
1.000-

- I 

450-

250' 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

1123 
,124 
125 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

m» 

vsak 

m» 
vsak 

m« 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

100 kg 
1 kg 

100 k( 
100 

kg 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan In okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 

f do 160. . . . 
M r „ x . „ , . . ) 160 do 220 . . 
Hrastovi pragi j 250do270 . . 

I specialni . . . 
Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, Jesenov In 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočlnskl 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavkslt (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (aflon) 
Hmelj Iz lete 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svllnl mešički Iz Južne 

Srbije 
Suhi svllnl mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje pur, e 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke ee opozarjajo, 
da morajo 6rf izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v ietem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi ве blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko ве blago v^pvori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmeeečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dno 10. julija 1928.; I. br. 14.200. 

100 

100 
1 
1 
1 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

350-
700-
350-

5 5 0 - -
270- — 

1.000--

800--
2.500 •— 

2 0 - -
3 0 - -
45-— 

1.300- — 
3 0 - -

1.200--
700--

900--

700- — 
7 0 - -

40-— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.500- -

200--
1.500- — 

700- — 
600- — 
500- — 

10.000- -

7.000- -
6- — 

5 0 - -
5 - -
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Časopis in dnevno obvestilo (bulletin), 
ki ju je prepovedano uvažati in raz

širjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 6952 z dne 25. junija 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej komunistični 
časopis «Kommunističeskij International», ki izhaja 
v ruskem jeziku v Moskvi kot izdaja lista «Pravde». 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 30. junija 1928.; D. Z. br. 6952. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 6638 z dne 15. junija 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej komunistično 
dnevno obvestilo (bulletin) «Nachrichten des Komi
tees zur Bekämpfung des Weissen Terrors auf dem 
Balkan und in anderen Ländern». 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 30. junija 1928.; D. Z. br. 6638. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in 
rarSirjati.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 7157 z dne 2. julija 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej šaljivi avstrij
ski list «Der Götz von Berlichingen». ki izhaja na 
Dunaju, ker je razžalil Njegovo Veličanstvo kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 3. julija 1928.; D. Z. br. 7157. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 5712. 

Poziv umetnikom kiparjem. 
Umetniški oddelek ministrstva za prosveto po

zivlje z U. br. 1666 z dne 4. julija 1928. vse umet
nike kiparje, naj mu pošljejo čimprej fotografske 
posnetke svojih najboljših del. Gospod Omonic, iz
dajatelj velikega dela o svetovnem kiparstvu, je 
namreč obvestil naše, londonsko poslaništvo, da želi 
sprejeti v to knjigo 15 do 20 posnetkov del naših 
kiparjev. Ker je stvar v obči prid naši državi in naši 
kulturi, je želeti, da ne bi nobeden naših umetnikov 
zamudil te prilike; zato naj pošlje zaprošeno foto
grafije nemudoma umetniškemu oddelku ministrstva 
za prosveto. sklice vaje se na gorenji odlok. 

V L j u b 1 j a n i, dne 9. julija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
Vet. br. 576. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 2 . d o dne 8. ju l i ja 1928. 

O p a z k a : Imena eedežev ereeJdh poglavarjev (meet 
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

G a r j e . 

Litija: Velike Pece (Velike Pece 1 dvorec). Novo 
mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonco 1 dvorec), Zakot (Bre
zina 3 dvorci). Črnomelj: Suhor (Suhor 1 dvorec). 
Kočevje: Jurjevica (Breze 1 dvorec), Koče (Handlerji 
10 dvorcev), Kompolje (Kompolje in Brezje po 1 dvo
rec), Podgora (Podgora 2 dvorca, Podgorica, Zagorica 
in Bruhanja vas po 1 dvorec), Struge (Kolenča vaa 
1 dvorec), Sodražica (žigmarice in Podklanc po 
1 dvorec), Videm (Cesta 4 dvorci, Podpeč 3 dvorci, 
Ponikve in Zdenska vaa po 1 dvorec). Krško: Cerklje 
(Kalce 1 dvorec). Laško: Laško (Laško 1 dvorec). 
Litija: Žalna (Plešivica in Mala, Žalna po 2 dvorca). 
Logatec: Bloke (Topol in Studenec po 1 dvorec, Ve

liki -vrh 2 dvorca). Novo mesto: Sela pri šumberku 
(Sela 2 dvorca), Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), 
Žužemberk (ffinje 2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 
1 dvorec). škofja Loka: Škofja Loka (Škofja Loka 
1 dvorec), Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Litija: Kresnice (Kresnice 1 dvorec). Ljubljana-
okolica: Borovnica (Dole 1 dvorec), Šmarje (Sap 
1 dvorec). -Novo mesto: Prečna (Oešča vas 1 dvorec). 
Radovljica: Bled (Rečica 1 dvorec). Ljubljana, mesto: 
Ljubljana 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 12. julija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

U. br. 10.568/1. 

Preklic delomrznih oseb, ki izrabljajo 
podpore. 

Nastopne osebe se proglašajo za delomrzncže in 
izkoriščevalce občinskih podpor: 

Jurij L a v r i č , rojen leta 1881. v Novi gori, 
pristojen v občino Škocijan, srez Krško. 

Jožef S e d o n j a, rojen v občini Mlajtincih, srez 
Murska Sobota, in tja pristojen. 

Josip P e r h a j , rojen leta 1908. v Kočevju in 
tja pristojen. 

C o r i c Hamdibeg, rojen leta 1903. in pristojen 
v Bosansko Dubico, vrbaska oblast. 

Ašefa S i v č e v i ć, 22 let stara, pristojna v Gra-
dačac, tuzlanska oblast. 

Ivan K o s , rojen leta 1882. v Stobu pri Dom
žalah in pristojen v občino Jarše, srez Kamnik. 

j Ljudevit H a n , rojen leta 1886. in pristojen v 
| občino Pakrac, osješka oblast. 
| Ivan S k r i l e c, rojen leta 1905. v Murskih Crn-
I cih, srez Murska Sobota, in tja pristojen. * 
i Ivan G r a n d o š e k , rojen leta 1882. v Novi vasi, 

občina. Rogoznica, srez Ptuj, in tja pristojen. 
Fran M e r k u š, rojen leta 1896. v Dražoncih, 

srez Ptuj, in pristojen v občino Siovenjo vas, srez 
iPtui. *> 

* «Službeno Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. julija 1928., št. 154. 

* * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. julija 1928., št, 158. 

Ivan V i s e n j a k, rojen leta 1876 v občini Po-
lencih, srez Ptuj, in tja pristojen. 

Frančiška S i m o n i č, rojena leta. 1887. v Kra-
Ijevcih, srez Ljutomer, in pristojna v občino Sv. An
draž v Slovenskih goricah, STez Ptuj . 

Engelbert K a p f e r,- rojen dne 25. maja 1883. 
pri Sv. Treh kraljih, srez Maribor, levi breg, in tja 
pristojen. 

Anton K o l a r , rojen dne 5. maja 1902. v Stra
nicah, srez Konjice, in pristojen v občino Tolsti vrh. 

Anton S e n e k o v i č , rojen leta 1897. in pristo
jen v Ihovo, srez Maribor, levi breg. 

Franc K o t n i k , rojen dne 22. septembra 1909. 
i na Zgornjem Štajerskem in pristojen v občino Rib

nico na Pohorju, srez Prevalje. 
Franc H o r v a t , rojen dne 27. avgusta 1907. v 

Murščaku, srez Ljutomer, in tja pristojen. 
Franc K o s , rojen dne 7. januarja: 1866. v Iva-

novcih, srez Murska Sobota, in tja pristojen. 
Anton M o h o r k o, rojen leta 1893. v Podovi, 

po poklicu klobučar. 
Ivan M e r k a n, pristojen v občino Št. Ilj v 

Slovenskih goricah, srez Maribor, levi breg. 
Nazif M e s i h o v i d, sin Ibrahimov, pristojen 

v občino. Vitino, mostarska oblast, 
Nilo Mihajlo I s e p p i , rojen dne 17. septembr-f 

1892. v Dobroti in pristojen v Split. 
Konrad M u r š i č , rojen dne 25. oktobra 1897. 

in pristojen v občino Sv. Krištof, srez Laško. 
Doka M i r k o v i ć, rojen leta 1909. v Iloku, 

sremska oblast, in tja pristojen. 
Vekoslav F e m e , rojen leta 1869. in pristojen v 

občino Gradišče, srez Litija. 
Boško D T a g i s i c , rojen lota 1897. in pristojen 

v Bosansko Dubico, vrbaska oblast. 
Josip M o č n i k , rojen leta 1868. v Trstu in pri

stojen v občino Gornji grad, po poklicu čevljar. 
Anton P u h a r, тојеп dne 6. maja 1906. v Sov-

jaku, »rez Ljutomer, in pristojen v občino Oče-
slavce. 

Sebastijan K a m o r š a k z ženo Ano, rojen dne 
12. januarja 1891. v Bukovcih, srez Ptuj, in tja pri
stojen. 

Friderik P a p s t , rojen dne 13. julija 1874. in 
pristojen v občino Sv. Lenart v Slovenskih goricah. 

Jožef S i m o n i e , rojen leta 1901., in njegov brat 
Alojzij S i m o n i č, rojen leta 1909., oba pristojna v 
občino Mihalovce, srez Ptuj. 

Štefan H o r v a t , rojen dne 11. julija 1898. v 
Celju in tja pristojen. 

Dragotin G a b a j iz Legrada, srez Prelog. 

Nedelj ko Š p a r a v a 1 o, Ahmet G a š e v i ć, Ibro 
K a d r i ć in Ibro Z a h i r o v i 6, vsi iz Mostarja. 

Branko K u r i 1 i 6, rojen dne 4. marca 1901. in 
pristojen v Stolac, mostarska oblast. 

Nazif K u r t o v i ć, rojen dne 10. januarja 1896. 
v Nevesinju in tja pristojen. 

Matevž B a 1 o h, rojen dne 8. septembra 1886. v 
Mostah pri Ljubljani in pristojen v Ljubljano, želez
ničar v p. 

Jožef S p r i n z e r , rojen leta 1900., pristojen v 
občino Trbegovce. 

Jakob S e l i n š e k , rojen dne 23. julija 1899. in 
pristojen v občino Varejo pri Ptuju. 

Smail M u š i ć , rojen leta 1897. v Ljubuškem, in 
njegova žena Reži, oba tja pristojna. 

Mehmed P a š a l i ć , sin Alijev, pristojen v Sto
lac, mostarska oblaet. 

Predrag P.r o d a n o v i é, rojen leta 1898 in pri
stojen v Dobanovce, sremska oblast. 

Ivan U r a n k a r , rojen dne 11. decembra 1884. 
v Trstu in pristojen v občino Dob pri Ljubljani, 
vojni invalid. 

Franc G o r š e k, rojen leta 1892. v Ljubljani in 
pristojen v občino Griže, srez Celje. 

Karel P e s e r I, rojen leta 1896. v občini Unter-
gradnu in pristojen v Ščavnico, srez Maribor, levi 
breg. 

Franc M a r č i č, rojen dne 26. avgusta 1898. v 
Hrastniku in pristojen v občino Zabukovje, srez 
Brežice. 

Numan Vejsila S o k o l o v i ć in Ibro Sulje S u -
v o r i ć, oba iz Konjica, mostarska oblast. 

Mate B e š k o iz Soviča in Đorđe J a n j i ć iz 
Mostarja. 

Jovan G i g a in Sačir B a s a r i ć, oba rojena v 
Stocu, in sicer prvi leta 1901.. drugi leta 1906., in 
oba tja pristojna. 

Marica G r a k a l i ć, stara 22 let in pristojna v 
občino Makarsko, dubrovniška oblast. 

Franjo C o j i ć, rojen leta 1899., in Anka T u r -
b i ć, stara 22 let, oba pristojna v Vareš, srez Vi
soko, sarajevska oblast. 

Franc P e t j e , - r o j e n dne 25. marca 1885. na 
Stanu, občina Mirna, in tja pristojen. 

Josip J a n e S, rojen leta 1849. v Brodu ob Kolpi 
in tja pristojen. 

Stjepan P r p i č, rojen v Mrkopalju, arez Gospić. 
Joso S i k i c, rojen leta 1869. v Gospiću in tja 

pristojen. 
Zvonimir N o v a č i ć, rojen leta 1902. v Gospiću 

in tja pristojen. 
Ivanka R t z, rojena v Vođini, občina in srez 

Gospić. 
Delija Mato Mi j i n, rojen dne 3. decembra 1897. 

in pristojen v občino Opuzen, srez Metković, dubrov
niška oblast. 

Ivan P o b e š k a, strojni ključaničar, rojen dne 
maja 1879. v Ljubljani in tja pristojen. 
V L j u b l j a n i , dne 2. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

Grasselli s. r. 

št. 587. 

7. 

L. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do d n e 30. j u n i j a 1928. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice . . . 
Kočevje . . . 
Krško . . . . 

j Laško . . . . 
I Ljubljana, srez 

Novo mesto . 
Radovljica . . 

1 

i 1 
1 
1 
1 

'• 
1 

2 
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t 

1 

t 
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1 : 
1 , 
1 . 
3 
1 
1 
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Skupaj I 6 I 

Črnomelj . . • 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

Skrlatinka. 
. . . I 19 

Scarlatina. 

1 
2 
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2 
1 
1 

11 
44 
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37 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

I Ljubljana, srez . . | 1 , . ; . | . | 1 
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Ošpice. — Morbilli. 
Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Kranj . . . ' . . 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

5 
3 
3 

15 
1 
3 

2Ì 
51 

2 

19 
1 

15 
2 

39 

3 
3 
7 
1 

10 

Skupaj . | 51 i 39 24 

Davica. — Diphtcria et Croup. 

, 1 
1 

27 
1 
8 
2 

21 

Brežice , 
Kranj ! 1 
Ljubljana, mesto . j 1 
Radovljica . . . . | 1 

Skupaj . j 3 2 

Sen. — Erysipelas. 

66 

Brežice . 
Črnomelj 
Kastav. . 
Kranj . . 
Krško . . 
Litija . . 

; 
i 
4 
1 

6 

1 

3 

i 
' 
i 
2 Skupaj 

Krfs'Ha odrevenelost. 
Novo mesto . . . 1 

Tetanus. 

Krško 
Vranični prisad. 

. . . . 1 

Anthrax. 

I 1 

1 
Trahom. 

Kranj ' . ; 1 | . ! . 
V L j u b l j a n i , dne 10. julija 1928. 

Po odredbi velikoga župana ljubljanske oblaHti 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih obiastev, 
Preds. 166/13/28—23. 

Razglas. 
u r . Anton B a r t o l , sedaj notar v Brežicah, za

pusti dne 10. julija 1928. svojo službo na tem mestu 
ter prične poslovati na novem službenem mestu v 
Mariboru dno 25. julija 1928. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

S 4/28—57. 1552 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Alojzij P l a n i n g e k, trgovec v 

• Vodmatu pri Ljubljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 4/28—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 27. junija 1928. 

15£3 S 15/28—9. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka : firma L u d . D o l e n c . 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 15/28—1 o imovini te prezadolženke, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. julija 1928. 

Gg Ш 218/28-4. 1490 

Oklic. 
Karlu Š o š k u (soško), posestniku v Stopčah, 

je vročiti v pravni stvari Jurija Gobca zoper Karla 
Šeška in Alojzijo Šeškovo zaradi 7500 Din s pri-
padki sklep z dne 8. junija 1928., opr. št. Cg III 
218/28—1, s katerim se je določil prvi narok na dan 
27. junija 1928. 

Ker je sedanje bivališče Karla šeš'ka neznano, se 
mu postavlja za skrbnika dr. Drago Vrečko, od
vetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 6. julija 1928./ 

Ne 1462/28—1. Proglasitve za mrtve. 1523 
O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 

za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 3 1 . marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da 
so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. 
Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako 
drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bi
vališče pogrešancev 

Mihael Kamnik. 
rojen dne 7. novembra 
1891. v Črnem vrhu. 
naposled bivajoč v Lo
kah št. 10 pri Zagorju 

ob Savi. 

Franc Grobin, 
rojen dne 1. aprila 
1893.vPrevorjušt.30, 

tam bivajoč. 
Martin Grobin, 

rojen dne 8. oktobra 
1895.vPrevorjušt.30, 

tam bivajoč. 
Konrad Messerer, 

rojen dne 17. februar
ja 1885., brivski moj

ster v Celju. 
Franc Cvirn, 

rojen dne 19. novem
bra 1891., rudar v Tr

bovljah. 

Franc Brence, 
rojen dne 23. marca 
1882. v Gorici (Ko
njice), rudar v Nem

čiji. 

Janez Pleterski, 
rojen dne 12. januarja 
1884. v Anovcu št. 23. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira predlog 

Služil leta 1914. pri 87. pehot
nem polku na ruskem bojišču; 
zadnjič pisal dnel9.avgustal917. 

Služil pri 26. domobranskem pe
hotnem polku ter prišel leta 1916. 
v rusko ujetništvo ; zadnjič pisal 

dne 19. januarja 1917. 

Odšel leta 1915. s 87. pehotnim 
polkom na rusko bojišče; od 

pomladi leta 1915. pogrešan. 

Bil leta 1915. vpoklican k 87emu 
pehotnemu polku; istega leta iz

ginil na bojišču brez sledu. 

Odrinil meseca aprila 1915. s 
87. pehotnim polkom na gallško 
bojišče; od meseca avgusta 1915. 

ni več glasu o njem. 

Odrinil leta 1914. s 87. pehot
nim polkom na rusko bojišče; 

od poletja 1914. pogrešan. 

Odrinil leta 1914. s 87. pehot
nim polkom na rusko bojišče, 
odkoder zadnjič pisal dne 1. ok
tobra 1914.; od takrat ni več 

glasu o njem. 
Simon Orač, 

rojen dne 25. oktobra 
1891., posestnikov sin 

v Lašah št. 20. 
Florijan Berložnik, 
rojen dne 2. aprila 
1890. v Selah, okraj 

Slovenjgradec. 

Služil med svetovno vojno na
posled pri 3. potovalni četi 
35. domobranskega polka; izza 

dne 17. maja 1915. pogrešan. 
Odrini! leta 1915. na italijansko 
bojišče z baterijo možnarjev 
št. 28; od jeseni leta 1918. ni 

več glasu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Sestra 
Apolonija 
Kamnik. 

Mati 
Ana Grobin. 

Žena 
Jožefa Messerer. 

Sestra 
Terezija Cvirn. 

Ime 
in bivališče 

skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

12.4.1928.; 
TV 11/28-2 

7.4.1928.; 
TV 13/28-2. 

7. 4.1928.; 
TV 12/28-2, 

2.4.1928.; 
TV 10/28—3 

Žena 
Frančiška 
Brence. 

Žena 
Urša Pleterski. 

Oče 
Anton Orač. 

S 6/28—61. 1488 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Anton T i r š e k , trgovec na Re

čici ob Savinji. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev, se določa narok na 
dan 7. a v g u s t a 1 9 2 8. ob desetih pri tem sodišču 
v sobi št. 2. 

Prezadolženec in poroki morajo priti k naroku 
osebno. 

Obenem se odlaga razprodaja trgovinskega blaga 
do pravnomočne rešitve o predlagani poravnavi. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 4. julija 1928. 

Oče 
Florijan 

Berložnik. 

Št. 351/28. 

8.5.1928.; 
T V 15/28-2. 

31.5.1928.; 
TV 19/28-2. 

21.5.1928.; 
T V 18/28-2. 

8.5.1928.; 
T V 16/28—2 

1.6.1928.; 
TV 21/28-2 

Okllcnl rok 
poteče dne 

1. decembra 
1928. 

1. januarja 
1929. 

1487 3—2 
Poziv. 

Podpisana notarska zbornica pozivlje vse one, 
ki menijo, da smejo po § 25., prvem odstavku, no
tarskega reda na podstavi svoje zakonite pravice 
terjati kaj plačila iz kavcije bivšega notarja J a n k a 

; R a h n e t a na Brdu, naj priglase svoje zahteve pri 
j tej zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi 
tega poziva. 

P o tem roku "gf^zroči ta kavcija lastnikom ne 
gJede na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernik s.r. 

P 10/28—2. 1436 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

18. septembra 1927., opr. št. L 2/27—6, je bil Franc 
U r b a s, posestnik v I van jem selu št. 8. zaradi za-
pravljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnico mu je postavljena njegova žena, 
Frančiška Urbas, v Ivanjem selu št. 8. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek I., 

dne 20. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in obiastev. 
Št. 349/28. 1481 3—3 

Razpis. 
Podpisana notarska zbornica razpisuje n o t a r 

s k o m e s t o n a B r d u ali pa drugo notarsko me
sto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

Št. 823/28. 
Objava. 

1525 

Gospod dr. Alojzij K 1 e m e n e i č, odvetnik v 
Mariboru, je naznanil podpisanemu odboru sub pr. 
10. julija 1928., da se v treh mesecih preseli s svojo 
pisarno v Brežice. 

V L j u b l j a n i , dne 11. julija 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik dr. J. Žirovnik s. r. 

St. 836/28. 1551 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 

gospod dr. Jožko B e r g o č z današnjim dnem vpi
san v tulcajšnji imenik odvetnikov s 
Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 12. julija 1928. -

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik dr. J. Žirovnik s. r. 

sedežem v 

Št. 3690. 1464 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 

prevzem dovršitvenih del pri Dečjem domu na Mirju 
v Ljubljani p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o , ki se bo vršila dne 3 1 . j u l i j a 
1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene, direkcije 
v Ljubljani. 



67. 476 Letnik X. 
Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 

listu 64 z dne 7. julija 1928. ! 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 3. julija 1928. 

Št, 1159. 

Razglas. 
1555 3—1 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani št. 4268 
z dne 10. julija 1928. razpisuje gradbena sekcija v 
Mariboru prvo javno pismeno licitacijo za adaptacijo 
cestarske hiše ob Trojanski državni cesti v Zgornji 
Polskavi. 

Licitacija se bo vršila dne 2 0. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 5,1 gradbene sekcije v Mariboru, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v 
odstotkih na vsoto odobrenega proračuna, ki znaša 
80.856 Din 41 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasi o lici
taciji na razglasni deski gradbenih sekcij v Mari
boru, Celju, Ljubljani in Murski Soboti kakor tudi 
na razglasni deski mestnih magistratov v Mariboru 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 14. julija 1928. 

Specifikacija in dobavni pogoji se dobivajo v 
i pisarni podpisane direkcije. 

j Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
j dne 11. julija 1928. 

Št. 5113/11. 1535 2—1 

Nabava cevnega instalačnega materiala 
in izolirane žice. 

Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu nabavi podpisana direkcija dne 
3 1 . j u 1 i j a .1 9 2 8. ob 11. uri s pismeno pogodbo 
različen cevni instalni material in izolirano žico. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj 'je 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti franko 
Velenje, v.štnvši državne davščine, in označi naj P e 
dobavni rok. 

Specifikacija in pogoji se dobivajo v pisarni pod
pisane direkcije. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. julija 1928. 

Št. 5158/П. 1534 2—1 

Nabava raznib vijakov in privarilnih 
koncev. 

Podpisana direkcija nabavi dne 3 0. j u l i j a 
1 9 2 8. ob 11. uri s pismeno direktno pogodbo razne 
vijake in privarilne konce. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 6 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pogoji in specifikacije se dobivajo v pisarni pod
pisane direkcije. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 10. julija 1928. 

Št. 5149/П. 1531 

Nabava lopat, motik, sekir, mrež itd. 
Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav

nem računovodstvu nabavi podpisana direkcija dne 
6. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno pogodbo 
lopate, motike, ročne sekire, mreže, rešeta, dim
niška vrata itd. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti za vsak 
predmet posebe franko Velenje, vštevši državne 
davščine, in označi naj se dobavnni rok. 

Specifikacija in dobavni pogoji se dobivajo v 
pisarni podpisane direkcije. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 11. julija 1928. 

Št. 829. 
Razpis. 

3—3 

Št. 5155/П. 1532 

Nabava brezSivnih cevi, flanS in 
ventilov. 

Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu nabavi podpisana direkcija dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno pogodbo 
27 brezšivnih cevi, 80 flanš, 3 T, 3 prehodne ventile 
in 4 zaporne ventile. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti za vsak 
predmet posebe franko Velenje, vštevši državne 
davščine, in označi naj se dobavni rok. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 11. julija 1928. 

Št. 5156/11. 1533 

Nabava perforirane pločevine, kotnega 
železa in vijakov. ;. ' r v 

Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav
nem, računovodstvu nabavi podpisana direkcija dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno pogodbo 
45 m2 perforh-ane pločevine, 270 m kotnega, 380 m 
ploskega železa in 1300 vijakov z matico. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti franko 
Velenje, vštevši državne davščine, in označi naj se 
dobavni rok 

Razpisuje se natečaj za sprejem gojenk v šolo 
za sestre v državnem zavodu za zdravstveno zaščito 
mater in dece v Ljubljani. 

Pouk, ki se prične dne 1. oktobra 1928., bo teo
retičen (predavanja) in praktičen (hoepitacija) ter 
bo trajal dve leti. 

Učenke se bodo vzgajale za negovalke dojenč
kov, za dečje zaščitne sestre, za potujoče učiteljice 
dečje higiene in gospodinjstva; obenem dobe stro
kovno podstavo za udejstvovanje v vseh drugih 
strokah socialne in higienske zaščite dece. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost dopolnjenih 19 let, toda ne preko 

30 let. 
2.) Državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
3.) Znanje državnega jezika v govoru in pisavi 
4.) Z dobrim uspehom dovršena nižja srednja 

ali meščanska šola ali tej ustrezna izobrazba; za
želena pa je celotna srednješolska izobrazba." 

5.) Popolno telesno in duševno zdravje. 
6.) Neoporečnost. 
Prvi trije meseci po vstopu se štejejo za po-

izkusno dobo. Po tem času odloči ravnatelj šole o 
končnem sprejemu. 

10 gojenk se sprejme ob lastnih stroških. 
Te bodo plačevale zavodu mesečno po 100 Din 

kot donesek k režijskim stroškom šole, za hrano pa 
režijske stroške, za sedaj po 16 Din na dan. 

Oskrbeti si morajo tudi predpisano službeno 
perilo. 

Kolikor bo prostora, bodo mogle stanovati v 
zavodu. 

10 gojenk se sprejme ob državnih stroških. Te 
gojenke bodo dobivale v zavodskem internatu brez
plačno hrano in stanovanje; službene predpasnike in 
službena pokrivala kakor tudi uniforme pa si mo
rajo preskrbeti same. 

Ob vstopu v šolo se morajo pismeno zavezati, 
da bodo služile po dokončani izobrazbi štiri leta v 
onih socialnohigienskih napravah, ki jih odredi rav
nateljstvo šole za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Razen teh bo sprejetih 6 gojenk ob polovici stro
škov tako, da krije polovico vseh mesečnih stroškov 
v znesku 300 Din gojenka, polovico pa država. 
Te gojenke imajo hrano in stanovanje v zavodu; 
službene predpasnike in službena pokrivala kakor 
tudi predpisane uniforme pa si morajo preskrbeti 
same. 

Te gojenke so dolžne, služiti dve leti v onih so
cialnohigienskih napravah, ki jih odredi ravnatelj
stvo šole za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Pravilno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili naj se pošljejo državnemu zavodu za zdrav
stveno zaščito mater in dece v Ljubljani do dne 

1 5 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. 
Vsaka prosilka naj navede, ali želi biti sprejeta 

ob lastnih, polovičnih ali državnih stroških. Pro
silke, ki žele vstopiti ob lastnih stroških, naj na
vedejo po možnosti točni naslov, kje žele stanovati 
zunaj. 

Državni zavod za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani, 

dne 30. junija 1928. 

Šef zavoda in ravnatelj šole za sestre: 
dr. B. Dragai s. r. 

Št. 10.058. 1550 

Razglas. 
Ribolovni revir št. 39 — Škofljica se bo oddajal 

v torek dne 3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih pri 
sreskem poglavarju za Ljubljansko okolico na javni 
dražbi v zakup za dobo od dne 1. avgusta 1928. do 
dne 31. julija 1938. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled pri sreskem poglavarju za Ljubljansko okolico 
v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 11. julija 1928. 

Za sreskega poglavarja za Ljubljansko okolico: 

Brezigar s. r. 

1472 3 - 3 

Razne objave. 
Poziv upnikom. 

P o s o j i l n i c a z a o b č i n e C i n ž a t , K u 
m e n, R d e č i b r e g , i n t r š k o o b č i n o S v e t i 
L o v r e n c n a d M a r i b o r o m , registrovana za
druga z neomejeno zavezo v Puščavi, se je po sklepu 
občnega zbora z dne 15. aprila 1928. razdražua ter 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj v zakonitem roku pri-
glase terjatve. 

Alojzij Vimer s. r. in Franc Hrastnik s. r . 
likvidatorja. 

1524 Objava. 
Izgubil sem službeno legitimacijo za nošenje 

orožja, ki jo je izdala dne 5. novembra 1927. pod 
št. 2616/27 sreska uprava finančne kontrole v Dravo
gradu na ime: Nikola Korač, podpreglednik finančne-
kontrole v Pernicah. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Nikola Korač s. r., podpreglednikK 

1 5 4 9 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo III. razreda II. državne 

realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1926./ 
/1927. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Bogomil škerlavaj s. r. (iz Krškega). 

1 4 9 4 Računski zaključek 
Splošne stavbene družbe v Mariboru 

za poslovno leto 1927. 
Račun bilance 

Aktiva. z dne 31. decembra 1927. Pasiva. 

Račun: 
nepremičnin 
strojnih na

prav . . . . 
inventarja . . 
orodja . . . . 

polizdelkov . 
i blagajne . . 

dolžnikov . . 
vrednostnih 

papirjev . . 
i izgube in do-
| bička* . . . 

* Poslovna 
odštevši p 

bin " 

3,181.036 

4,635.851 
240.146 

1 

P 

44 

4{J 
28 
— 

322.833:02 
38.366И6. 

4,278.589198 

2,199.200 

219.975 

j 
— 

50, 

18.838.929J421, 

renos dobička 

j 

Račun : 
delniške 
glavnice 

bank . . 
upnikov . 

, 1 

\ 
1 \ j \ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

. . . . Din 
iz leta 

Din 

. . 

. . 

Din 

5,000.000 

P 

— 
12,048.753 80! 
1,790.175 621 

. 

|| 18,838.929 42 
259.539-02, 

39.56352, 
21« ).975-50. 

Račun izgube in dobička 
Izguba, z dne 31 . decembra 1927. Dobitek. 

Odpisi 
Davki 

i r 

Din ! p| 

341.510 
30.681 

372.191 

28 
m 

Зб| 

Poslovni pre
bitki 

Izguba . . . . 1 

1 

Din | p | 

152.215 
219.975 

372.191 

1 
88' 
50j 

38; 

Za kn j igovodstvo: prokurist Ludovik Rottner s.r. 
N a d z o r s t v e n i svet : 

Dr. Fran Pavlin s. r. Dr. Janko Kovačec s. r. 
Franjo Szabo s. r. Viktor Szaivert s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 



P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . 

68. V Ljubljani, dne 20. junija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina: 
242. Uredba o področju in načinu poslovanja komisije za ugotovitev dohodka od zemljišč kakor tudi o izvršitvi popisa zemljišč v krajinah, kjer še niso izdelani katastrski podatki. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

242. 
Na podstavi pooblastitve v členu 25. zakona o 

neposrednjih davkih predpisujem soglasno z ministr
skim svetom in z odobritvijo finančnega odbora na
rodne skupščine 

Uredbo 
o področju in načinu poslovanja komisije 
za ugotovitev dohodka od zemljišč kakor 
tudi o izvršitvi popisa zemljišč v krajinah, 
kjer še niso izdelani katastrski podatki.* 

I. o d d e l e k . 

Področje komisije za ugotovitev dohodka 
od zemljišč. 

Ölen 1. 
Komisija za ugotovitev dohodka od zemljišč ima 

to-le področje: 
1.) kontrolira in končno odobruje vsa dela, zdru

žena z izračunom količnika za pretvoritev doseda
njega katastrskega čistega dohodka od zemljišč v 
novi katastrski čisti dohodek; 

2.) kontrolira in končno odobrujo vsa dela, s 
katerimi se poiščejo ekonomski podobni srezi v kra
jinah, kjer je katastrska vrednost zemljišč osnova za 
obdavčevanje zemljišč, ter odobruje količnike za 
pretvoritev katastrske vrednosti v novi katastrski 
čisti dohodek; 

8.) kontrolira in končno odobruje vsa dela za eko
nomsko opisovanje srezov v krajinah, kjer ni kata
stra, ki se vrši zato, da ве poiščejo ekonomski po
dobni srezi v onih krajinah, kjer kataster obstoji; 
potem kontrolira in odobruje izbor podobnih srezov 
kakor tudi ugotovitev čistega dohodka v njih; 

4.) kontrolira in končno odobruje popisovanje 
zemljišč po prijavah v onih krajinah Srbije in Crno 

vsej kraljevini. Na izpraznjena mesta članov, ki jih 
izvoli narodna skupščina, stopajo njih namestniki, 
na izpraznjena mesta ostalih članov pa postavljajo 
pristojni ministri nove. 

Predsednika in podpredsednika izvolijo člani ko
misijo izmed sebe. Kadar je predsednik ali podpred
sednik odsoten, ga zastopa po letih najstarejši član 
komisije. 

Referenti komisije so člani strokovnjaki, potreb
nega tajnika pa postavi minister za finance. 

Člen 3. 
Ko se izvolijo člani komisije, se mora komisija 

konstituirati in takoj začeti s poslovanjem po pro
gramu, ki se določi. 

Člani komisije prisežejo v prvi seji pred mini
strom za finance. Vsi člani komisije prisežejo tako-le: 

«Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga in 
na vse, kar mi je na tem svetu najdražje, da bom 
opravljal posel, ki mi je poverjen, vestno in nepri
stranski po zakonih in zakonskih uredbah. Kakor 
bom prav govoril in prisegel, tako mi Bog pomagaj!» 

Člen 4. 
Seje sklicuje po potrebi predsednik ali njegov 

namestnik sporazumno z ministrom za finance. O 
sejah se vodi zapisnik. Komisija sklepa z navadno 
večino glasov. Če so glasovi enako porazdeljeni, 
odloči glas predsedujočega člana. Komisija je sklepč
na, čo so bili vsi člani pravilno in pravočasno po

li, o d d e l e k . 

Kako se ugotovi novi katastrski čisti dohodek 
od zemljišč. 

Člen 8. 
Potrebne podatke in elaborate za novi katastrski 

čisti dohodek zbere ministrstvo za finance s pomočjo 
državnih strokovnih organov, ki jih vzame minister 
za finance iz ministrstva za poljedelstvo in vode in 
iz ministrstva za šume in rudnike. 

Za podatke in elaborate po tem členu se smatra 
tudi gradivo, prejeto od poedincev, občin, zadrug, 
zadružnih zvez itd. 

| Komisija sme zahtevati dopolnjevanje zbranih 
' podatkov. 
! Člen 9. 

Dela za izdelavo elaboratov za novi katastrski 
čisti dohodek se dele po poedinih krajinah na troje: 

A. na dela v krajinah, kjer že obstoji katastrski 
čisti dohodek; 

B. na dela v krajinah, kjer obstoji katastrska 
vrednost zemljišč; in 

C. na dela v krajinah, kjer ne obstoji kataster 
zemljiSČ. 

A. Dela v krajinah, kjer že obstoji katastrski asti 
dohodek. 

,Člen 10. 
V teh krajinah služi za davčno osnovo katastrski 

zvani in če je prisotna poleg predsedujočega člana • m i d o h o d e k 0 J ^ i j j gg ; ta dosedanji katastrski 
vsaj polovica članov. Zapisnik podpišejo vsi člani, ^ đ o n o đ e k s e U g 0 t o v i skladno s tSlenom 20. za-
prisotni pri isti seji. k o n a 0 neposrednih ' davkih, da se ujema s sred

njim pridelkom zemljišč, in sicer s cenami kmetijskih 
pridelkov in s stroški pridelovanja v času od dne 

Člen 5. 
Komisija zaseda v Beogradu'ter sklepa na pod

stavi vseh onih podatkov, ki jih je dobila, in na pod- ' i. julija, 1925. do dne 30. junija 1926, 
stavi lastnega' zaznavanja. ' 

Da more komisija popolnoma izvršiti poverjeno j Člen 11. 
nalogo ter zasledovati in kontrolirati dela na terenu, i Med te krajine spadajo: Hrvatska in Slavonija, 
sme potovati/ . j Banat, Bačka, Baranja, Srem, Slovenija, Prekmurje, 

Za potovanje sme delegirati komisija odposlan- ] Medjimurje in Dalmacija, 
stvo 2 do 6 članov. . j • ' -

Potrebna vozila daje na razpolago minister za; Člen 12. 
gore, v katerih katastrska izmeritev še ni izvršena; ; finance. j Da se poiščejo novi katastrski čisti dohodki, se 

6.) kontrolira in. končno odobruje Masiranje zem- j Za lokal in vse ostale pisarniške potrebščine na !
 m o r a j 0 i-zvršiti ta-le dela: 

ljišč v Srbiji in Črni gori; j sedežu skrbi minister za finance; izven sedeža komi-j ^ p o e < j ] n e k r ajine se razdele na skupine cenit-
6.) odloča o vseh vloženih pritožbah (ugovorih) ' sije pa skrbi zanje ona občina (mesto), na katere : v e n i l l s r e z o v . 

zoper predhodno določene količnike za pretvoritev . ozemlju komisija ali njeno odposlanstvo posluje. V j 2.) izvrši ' se ekonomski opis skupine; 
starega katastrskega čistega dohodka v novega ter krajinah, kjer ni organiziranih občin, skrbi za po- 3 ^ v v g a k i s k u p m j s e izberejo vzorni cenitveni 

trebščine komisije ali njenega odposlanstva sreski J 8 r e z ; . 
poglavar. £ l e n 6 | 4.) zberejo se vsi podatki, potrebni za izračun 

, -, ,, Ikatastrskega čistega dohodka; 
Komisijo sestavlja 16 članov, in sicer: 8 članov, i Člani komisije prejemajo iz državne blagajne | &) ^ { ш ^ i z r a 6 u n ] s e n o v i k a t a s t r s . k i a r t I do

ki jih izvoli na predlog ministrskega sveta iz dva- dnevnice, prav tako pa tudi predpisne potne m ; h o d e k v v z o r n i h С^Ц^Ј^ s r e z i h n a areskih vzor-
krat večjega števila narodna skupščina s prav toli-, vozne stroške, če ne uporabljajo vozil, ki jih јгт daje j п Љ z e m ] j i š g i h . 
kim številom namestnikov, in po dva ekonomska, na razpolago minister za finance. Dnevnice članom i 6 ) и г а с ш и ј 0 s e razmerja in glavna (obča, po-
gozdarska, katastrska in davčna strokovnjaka. Člani komisije odreja z odlokom minister za finance ,£Л\ сп&< r a z m e r j a med starim in novim čistim do-
in nJih namestniki, ki jih izvoli _narodna skupščina, seje, ki so jih imeli, ali za dni, ko so potovali. ihodkom za vzorne cenitvene sreze; in 

„ . . ^ ^ ^ j ^ jzračunijo se za skupine cenitvenih srezov 
' . , „ ;količniki za preračun starega čistega dohodka v 

Po končanem delu predloži komisija ministru za j n o v e _ a 

finance izčrpno poročilo o končanem delu z vzpo-1 
rednim pregledom ugotovljenih katastrskih čistih ; j.) R a z d e 1 i t e v k r a j i n n a s k u p i n e e e n i t -
dohodkov za vse krajine ter izroči ves svoj arhiv v e n i h s r e z o v . 
ministrstvu za finance v nadaljnje poslovanje in 
čuvanje. 

Odločbe o količnikih in lestvicah katastrskega 
čistega dohodka; razglasi komisija takoj v «Služ
benih Novinah». Poročilo komisije pošlje minister za 
finance v enem izvodu narodni skupščini. 

količnike končno določi 

Člen 2. 

morajo biti po eden iz Slovenije; Dalmacije; Hrvatske 
in Slavonije; Srema, Banata, Bačke in Baranje; 
Bosne in Hercegovine; Severne STbije; Južne Srbije; 
Črne gore. Člane strokovnjake določijo ministri za 
poljedelstvo in vode, za šume in rudnike in za fi
nance. Narodni poslanci ne smejo biti ne člani ne 
namestniki te komisije. 

Članstvo v komisiji traja ves čas, dokler se ne 
izvrši regulacija davka na dohodek od zemljišč v 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. maja 1928., št, ИЗАХХЛТН. 

Člen 13. 
Novi-katastrski čisti dohodek se ne ugotavlja za 

vsako poedino zemljišče, ampak za celo skupino pri
bližno podobnih zemljišč; zato se morajo zvrstiti v 
vsaki izmed prednjih krajin naprej vsi obstoječi je-
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nitveni srezi v izvestno število skupin tako, da pri
dejo v poedino skupino oni srezi — najsi mejé drug 
ob drugega ali ne —, ki so po svojih geografskih, 
geoloških, komunikacijskih in kmetijskih razmerah 
(stopnja intenzivnosti obdelovanja) drug drugemu 
najpodobnejši, zlasti pa oni, ki imajo podobne do
sedanje davčne osnove (čiste dohodke) ter so v po
dobnih gospodarskih razmerjih in v k a t e r i h so 
c e n e k m e t i j s k i h p r i d e l k o v p r i b l i ž n o 
e n a k e . 

Tako se poiščejo v vsaki krajini novi čisti do-
nodki v več skupinah, v obsegu ene skupine pa v 
več cenitvenih srezih; s tem se vzamejo sorazmerno 
v poštev obstoječe razlike v ekonomskih (gospodar
skih) razmerah poedinih krajin. 

Člen 14. 
Krajine se razdele na skupine po dosedanjem 

stanju, ki obstoji v katastrsko - ekonomskih opisih 
poedinih krajin, potem po eventualno soglasnem 
stanju onih obstoječih katastrskih elaboratov, v ka
terih so bili svoje dni ugotovljeni dosedanji katastr
ski čisti dohodki. 

Ti opisi in elaborati so izposlujejo od onih ura
dov, kjer so spravljeni, ter se oddado državnim stro
kovnim organom v uporabo. 

2.) E k o n o m s k i o p i s s k u p i n e . 

Člen 15. 
Razdelitev krajin na skupine je treba v.-ekranski 

obrazložiti v ekonomskem opisu, ki se mora sestaviti 
posebe za vsako odbrano skupino. 

Ti ekonomski opisi morajo obsezati v kiatkih po
tezah: 

a) imena cenitvenih srezov in njih površino posa
mezno, posebe pa skupno površino za vso skupino; 

b) geografsko lego; 
c) vrsto zemljišča; 
č) podnebje; 
d) način, po katerem se ukorišča in obdeluje zem

ljišče, sposobno za kulturo, in gozdno zemljišče; 
e) prometna sredstva: 
f) talne razmere; 

g) industrijo: 
h) tržišča: 
i) povprečno letino zemeljskih in gozdnih pri

delkov; 
j) povprečne tržne, tvorniške in krajevne cene 

leta 1925-/1926. kakor tudi stroške za vožnjo do 
tržišča: 

k) poročila in podatke kmetijskih in drugih go
spodarskih organizacij; in 

1) predlog in obrazložitev izbora vzornih cenit
venih srezov. 

Temu ekonomskemu opisu je treba pridodati po 
obrazcih št. 1 do 12: dosedanje lestvice katastrskega 
čistega dohodka, seznamek površin in sedanjega ka
tastrskega čistega dohodka po kulturah in razredih, 
seznamek povprečnih letiH, seznamek povprečnih 
tržnih, tvorniških in krajevnih cen, seznamek vzpo-
rejenih cen, seznamek povprečnih delavskih, služab
niških, voznih in živinskih cen, seznamek cen za les, 
seznamek cen za gozdno postranske užitke in sezna
mek stroškov za gozdarsko osebje. 

O razdelitvi krajin na skupine je treba sestaviti 
karto z upravno in cenitveno razdelitvijo. 

3.) I z b o r v z o r n i h c e n i t v e n i h s r e z o v. 
Člen 16. 

V vsaki skupini se izbereta po podatkih obstoje
čih katastrskih elaboratov najmanj dva cenitvena : 
sreza, v katerih so zastopane vse kulture in vsi raz- ! 
redi, kar jih je v dotični skupini. j 

Ti srezi služijo za tipe (vzorce), ki predstavljajo i 
vso skupino, in samo v te sreze naj odidejo državni 
strokovni organi, da poiščejo novi čisti dohodek. 

4.) K a k o se z b e r e j o p o d a t k i z a i z r a č u n 
k a t a s t r s k e g a č i s t e g a d o h o d k a . 

Člen 17. 
Ko se zberejo vsi potrebni podatki, smejo stro

kovni državni organi, preden začno podrobno in defi
nitivno ugotavljati nove čiste dohodke v vzornih 
cenitvenih srezih, če je treba, prepotovati dotično 
skupino, da jo spoznajo in da se pouče o onih po
datkih, ki so bili ali ki bodo osnova za ustanovitev 
skupine in odbor vzornih cenitvenih srezov. 

Pri tej priliki je treba dopolniti po členu 19. te 
uredbe one seznamke o letnem pridelku in-cenah, ki 
se niso mogli točno sestaviti prej. 

Obenem je treba preizkusiti obstoječe'opise sre-
skih vzornih zemljišč glede ekonomskega opisa zem

ljišč in dopolniti podatke o povprečnem letnem pri
delku glavnih posevkov za vsako kulturo in vsak 
razred. 

Za orientiranje na licu mesta služijo: katastrski 
načrti, zemljiška knjiga (seznamek parcel) ali zapis
nik parcel in seznamek zemljiških lastnikov, potem 
popisi ereskih in občinskih vzornih zemljišč za one 
občine, kjer leže sreska vzorna zemljišča. 

5.) K a k o se p o i š č e in i z r a č u n i k a t a s t r 
s k i č i s t i d o h o d e k . 

Člen 18. ' 

Ko je strokovni državni organ proučil skupino, 
odide v one cenitvene sreze, ki so odbrani za tipe 
dotične skupine, ter poišče v njih podrobno nove 
katastrske čiste dohodke. 

Novi čisti dohodki se morajo poiskati in ugoto
viti z izračunom na onih zemljiščih, ki so bila v tem 
cenitvenem srezu svoje dni odbrana za vzorna sre
ska zemljišča in ki so ostala v podobnih gospodar
skih razmerjih, ali pa na zemljiščih, ki so tem po
vsem podobna, in sicer po onih zakonskih predpisih, 
po katerih so se svoje dni ugotovili dosedanji čisti 
dohodki, kolikor niso izpremenjeni s to uredbo ali 
z zakonom o neposrednjih davkih. 

Co so v cenitvenih srezih razmerja sedanjih čistih 
dohodkov med vsemi kulturami in vsemi razredi 
pravilna in enaka, se poišče in izračuni novi čisti 
dohodek samo za s r e d n j i r a z r e d n a j b o l j 
r a z š i r j e n e k u l t u r e (vpoštevaje najvišji in 
najnižji razred) v dotičnem vzornem cenitvenem 
srezu, in ta novi čisti dohodek služi za osnovo iz
računu razmerja med starim in novim čistim dohod
kom za ves srez. 

Ce bi se opazilo, da razmerja sedanjih čistih do
hodkov med kulturami in razredi niso enaka, se 
mora poiskati in izračuniti v tem primeru čisti do
hodek za toliko kultur in razredov, za kolikor iz
med njih se ugotovi, da razmerja niso enaka, vpo
števaje v prvi vrsti najbolj razširjene kulture. 

Člen 19. 
Cisti dohodki na sreskih vzornih zemljiščih se 

morajo poiskati s sodelovanjem in svetovanjem dveh 
občinskih odbornikov, ki ju izvoli občinski odbor ono 
občine, v katere okolišu leže dotična sreska vzorna 
zemljišča. To sodelovanje se overovi z zapisnikom. 

Dokler posluje strokovni državni organ v oko
lišu občine, mu mora dati dotično občinsko starej-
šinstvo za dela v svojem okolišu pisarniške prostore. 

Člen 20. 
Za čisti dohodek zemljišča je treba vzeti denarno 

vrednost srednjega letnega pridelka in postranskih 
užitkov, ki jih dajo dotično zemljišče ob navadnem 
gospodarstvenem načinu na površini enega katastr
skega orala ali hektara, odbivši od te vrednosti 
redne režijske stroške za pridelovanje. 

Za redne gospodarske stroške vobče za vse kul
ture se smatrajo: stroški za vse vrste vprežnih in 
ročnih gospodarskih del za pripravljanje zemljišča 
(tal), za setev, žetev, spravljanje in oskrbovanje go
spodarskih pridelkov, stroški za gnojenje, za seme 
in sadike in amortizacijski stroški glavnice, vložene 
'/.a, gospodarske zgradbe in inventar kakor tudi za 
njih vzdrževanje, in stroški za zavarovanje, ki so po
trebni, da se doseže s krajevno običajnim obdelo
vanjem zemljišč srednji donos na zemljiščih v dotič
nom kraju. 

Za ceno pridelkov in stroškov so morajo vzeti 
cene, ki so obstajale v času od dne 1. julija 1925. 
do dno 30. junija 1926. 

Člen 21. 
Količino letnega pridelka je treba ustanoviti za 

vsako kulturo in vsak razred, za katera se izračuni 
katastrski čisti dohodek, po onem načinu obdelo
vanja in ukoriščanja zemljišč, ki ga uporablja večina 
poljedelcev v dotični krajini, tako, da se preizkusi, 
poišče in oceni povprečni letni pridelek na licu me
sta, in sicer v dobi od 1921. do 1926. leta. 

Člen 22. 

Cisti dohodki se morajo izračunavati po obrazcih 
št. 13 do 15 takc-Ie: 

Za dohodek od n j i v (oranic) se jemlje vrednost 
vseh pridelkov in postranskih užitkov, proizvedenih 
z obče običajnim poševnim redom (kolobarjenjem). 

Za stroške se jemljejo: vrednost porabljenega se
menja in gnoja, potem stroški, ki jih je treba za 
oranje, brananje, valjanje, kop, setev, okopavanje, 
pletev, in stroški za uničevanje rastlinskih in žival
skih škodljivcev (kjer se redoma vrši), žetev, vožnja 

in mlatev ali za vse to potrebna ročna in vprežna 
dela, potom stroški za čuvanje in odpadajoči amor
tizacijski stroški za inventar in zgradbe kakor tudi 
za njih vzdrževanje. 

Za dohodek t r a v n i k o v se jemljo vrednost 
pridelka sena, oventualno otave in paše, če je je kaj, 
izražena v odstotkih vrednosti sena. 

Za stroške se jemljejo: stroški za ročna in vprež
na dela pri čiščenju travnikov, pri košnji, raztresanju 
in sušenju, dovažanju, zlaganju in spravljanju sena 
in otave, potem stroški za obdelovanje, za seme in 
gnojenje, če jih je kaj. 

Pri p a š n i k i h in p l a n i n a h je postopati 
dvojno: 

1.) Pri pašnikih in planinah, ki so na dobrem 
svetu, se jemlje za dohodek vrednost paše, izražena 
v ustrezni količini sena. 

Za stroške so jemljejo: stroški za ročna in vprež
na dela pri čiščenju pašnikov, potem stroški za ob
delovanje, stroški za seme, gnojenje, ograjo in na-
pajališča, nadalje stroški za čuvanje kakor tudi za 
prigon in odgon živine. 

2.) Pri pašnikih in planinah, ki so na slabšem 
svetu, ni treba podrobno iskati čistih dohodkov, am
pak pašniki naj se paraficirajo po okolnih njivah 
ali travnikih podobne kakovosti, pri čemer so jemlje 
za čisti dohodek pašnikov 10 do 25 % čistega do
hodka okolnih njiv ali travnikov. 

Za pašnike in planino v visokih legah, kjer ni 
okolnih njiv ali travnikov, se oceni čisti dohodek 
po številu in vrsti živine, ki se more vzdrževati na 
njih, in po običajni pašnini; pri tem izračunu je treba 
jemati v poštev, koliko živine in kako dolgo se more 
pasti na njih vsako leto. 

Pri v i n o g r a d i h se jejnlje za dohodek vred
nost mošta in eventualnih postranskih užitkov. 

Za stroške se jemljejo: stroški za planiranje, ri-
golanje, gnojenje, stroški za trto (ukoreničene cep-
ljenke), kolce, za sajenje trte, rezanje, kop, vezanje, 
škropljenje, žveplanje, trgatev, prešanje, sprav
ljanje v sode, nadolivanje (vzdrževanje), za uniče
vanje trtne uši, kolikor se vrši, potem odpadajoči 
amortizacijski stroški za stiskalnico, kadi in sode in 
stroški za čuvaja in za zavarovanje zoper točo. 

Pri t r s t i č j u se jemlje za dohodek vrodnost 
pridelka trstja in rogoza. 

Za stroške se jemljejo: stroški za delovno moč, 
za prevoz in spravljanje trstja in rogoza. 

Pri g o z d i h se jemlje za dohodek: skupna vred
nost letnega prirastka losa po ceni na panju, vpošte
vaje ono količino lesa, ki se da stalno vnovčiti, po
tem vrednost postranskih gozdnih užitkov ob času, 
ko se goji gozd, kakor: paše, želoda, skorje, jezice 
listnjakov in protja. 

Za stroške se jemljejo: povprečni stroški za za
sajanje in gojenje gozdov in za plačevanje gozdar
skega osebja. 

Pridelek lesa se mora izraziti v kubičnih metrih, 
eventualno tudi s klasiranjem po tako zvani Fcist-
mantlovi tabeli, pri čemer se mora označiti pridelek 
lesa ločeno za gradnjo, kurjavo (drva), vejevje in 

] protje. 
! Ker so vzete za sreske tipe večinoma gozdne 
j parcele raznih javnih teles (države, občine) in gra-
; ščin, morajo jemati državni organi glede na to, da 
: imajo uradi in uprave, ki upravljajo te gozde, točne 
podatke o letnem pridelku in cenah, za izračun či-

I -lili dohodkov od gozdov vse potrebne podatke v 
! prvi vrsti od dotičnih gozdnih uradov in uprav. 
j Državnim strokovnim organom se prepušča, do-
j končno ugotoviti gozdne čiste dohodke z ogledom 
| na licu mesta, zlasti če so podatki dotičnih uradov 
i in uprav nezadostni ali če se no morejo dobiti po
datki kako drugače. 

V takih primerih se oceni na licu mesta, letni 
prirastek izvestnega gozda z ocenitvijo na oko ali 
s poizkusnim kubiranjem, pri čemer se uporabijo 
razni gozdarski strokovni podatki, ki so izdelani in 
zbrani v posebnih gozdarskih tabelah. 

Za kulturo v r t o v se jemlje vrednost zelenjave, 
sadja in eventualno trave. Za stroške se jemljejo 
potrebna delovna moč za sajenje, gnojenje, obdelo
vanje, zalivanje, nadziranje, pospravljanje, priprav
ljanje in potrebni izdatki za seme ali za sadike. 

Člen 23. 
Ko je količina letnega pridelka ustanovljena in 

so vsi podatki vpisani v obrazce, se začne izraču
navati čisti dohodek. Najprej se izračuni vrednost 
j skupnega letnega pridelka, t. j . kosmati dohodek, po 
; tržnih, tvorniških. krajevnih in vzporejenih cenah, 
i ki so bile že prej zbrane in predočene v dotičnih 
seznamkih. 
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Za največji del pridelkov naj se uporabijo tržne 
cene; za industrijsko rastline je treba vzeti tvorniške 
cene po odbitku stroškov za dovoz na tržišče; za 
one pridelke, ki se ne vozijo na tržišče, nego se 
prodajajo doma, pa je treba vzeti krajevne cene in 
končno za pridelke, ki se vobče ne prodajajo, am
pak jih uporabljajo pridelovalci sami, se mora iz-
računiti ekonomska in denarna vrednost tako, da se 
vzporedi s tržno ceno onih pridelkov, ki so podvojeni 
značaju pridelkom, za katere ni tržne cene, najbližji 
ter se morejo v uporabi medsebojno zamenjavati. 

Potem se izračuni vsota vseh režijskih stroškov, 
ki se morajo vzeti po členu 22. te uredbe v poštev 
za poedino kulturo. 

Ce velikosti stroškov za vprego ni mogoče usta
noviti dingače, se izračunijo tako, da se poiščejo 
glavnica, vložena za živino in opremo, stroški za 
krmo in oskrbovanje v enem letu in ве tako dobljena 
vsota razdeli s številom delovnih dni, kakor je to 
predočeno v obrazcu št. 16. 

Ker ogražajo kmetijsko in gozdno gospodarstvo 
čestokrat kakršnekoli nepričakovane nezgode, je 
treba, ko se izračunavajo čisti dohodki, to ekonom
sko negotovost primerno vpoštevati. Zato se mora 
odbiti od izračunjenega kosmatega dohodka 20 %, 
kolikor pač razložene nezgode zadevajo po^dine 
krajine. 

Č l e n 2 4 . ' i • ' : 

Ce se odbijo vsota vseh režijskih stroškov od 
vsote kosmatega dohodka, zmanjšane za 20 %, se 
dobi katastrski čisti dohodek za dotično kulturo in 
za dotični razred na površini enega katastrskega 
orala ali hektara. 

6.) K a k o se i z r a č u n i j o r a z m e r j a , g l a v 
na ( o b č a , p o v p r e č n a ) r a z m e r j a m e d 

s t a r i m in n o v i m č i s t i m d o h o d k o m . 

Člen 25. 
Ta izračun se vrši dvojno, kakor se pač poišče , 

in izračuni čisti dohodek v vzornih cenitvenih srezih '• 
ene skupine samo za eno kulturo in en Tazred ali pa 
za več kultur in razredov. 

Člen 26. 
Ce se je poiskal in izračunu čisti dohodek v vzor

nih cenitvenih srezih ene skupine samo za.eno kul
turo in en razred, je postopati tako-4e: V vsakem 
vzornem cenitvenem srezu se razdeli novoizraču-
njeni katastrski čisti dohodek odbrane' kulture in 
odbranega razreda z dosedanjim čistim dohodkom 
iste kulture in istega razreda; dobljeni količnik po
kaže razmerjo mod dosedanjim in novim čistim do
hodkom dotičnega vzornega cenitvenega sreza. 

Da se dobi definitivni količnik skupine, s kate- j 
rim se morajo pomnožiti vsi dosedanji čisti dohodki, i 
je treba zvesti vsa ta razmerja poedinih vzornih ce-1 
nitvenih srezov ene skupine na eno g l a v n o (po-j 
v p r e č n o) r a z m e r j e tako, da se vzamejo glo
balno v račun tudi velikosti čistih dohodkov m 
ostalih kultuT, zastopanih v dotičnih srezih, namreč ! 
skupni čisti dohodek poedinih srezov; tako se dobi 
glavno razmerje, ki da isto vsoto skupnega novega | 
čistega dohodka, ki bi se dobila, ko bi se pomnožil j 
čisti dohodek za vsak poedini srez s svojim raz
merjem. 

To se doseže tako-le: Najprej se seštejejo dose
danji skupni Čisti dohodki vseh vzornih' cenitvenih 
srezov dotične skupine; potem ве pomnože ti dose
danji skupni čisti dohodki za vsak vzorni cenitveni 
srez z dobljenim razmerjem tega sreza in tako dob
ljene nove vsote se seštejejo. Seštevek teh novih 
vsot čistega dohodka se razdeli s seštevkom dose
danjih skupnih čistih dohodkov in dobljeni količnik 
pokaže glavno razmerje med skupnim dosedanjim in 
skupnim novim čistim dohodkom. 

Člen 27. 
Ce se je poiskal in izračunu čisti dohodek v vzor

nih cenitvenih srezih ene skupine za več kultur in 
razredov, se dobi toliko razmerij v srezu, za kolikor 
kultur in razredov se je poiskal čisti dohodek. 

Vsa ta razmerja je treba zvesti na' eno g l a v n o 
r a z m e r j e v srezu tako, da se vzamejo v poštev 
velikosti dosedanjih čistih dohodkov samo onih kui-
tur in razredov tega sreza, za katere se je izraôunil 
novi čisti dohodek; tako se dobi s tem glavnim raz
merjem ista vsota skupnega novega čistega dohod
ka teh kultur in razredov, ki bi se dobila, ko hi tie 
pomnožil čisti dohodek vsake teh kultur in vsakega, 
teh razredov z razmerji, ki so se izračunila za te 
kulture in te razrede. 

To se doseže taiko-le: Seštejejo se dosedanji 
skupni čisti dohodki vseh kultur in razredov, za 
katere se je v srezu izračunilo razmerje. Potem &e 

pomnoži skupni čisti dohodek za vsako odbrano 
kulturo in vsak odbrani razred s svojim razmerjem 
in dobljene nove vsote se seštejejo. Seštevek teh 
novih vsot čistega dohodka se razdeli s seštevkom 
dosedanjih skupnih čistih dohodkov odbranih kultur 
in razredov. Dobljeni količnik je g l a v n o r a z 
m e r j e med novim in starim čistim dohodkom do
tičnega vzornega cenitvenega sreza. 

Razmerja in glavna razmerja je treba izračuni ti 
na dve decimalki, tako da se vzamejo deli preko 
5 tisočink za nadaljnjo stotinko, deli pod 5 tisočink 
pa se izpuste. 

7.) K a k o se i z r a č u n i k o l i č n i k s k u p i n e . 

Člen 28. 
Ko se najdejo glavna razmerja za vse vzorne 

cenitvene srezo ene skupine, se poišče količnik za 
dotično skupino srezov. 

Ta količnik se mora izračuniti tako, da se vzame 
v poštev tudi velikost starega čistega dohodka vsa
kega vzornega cenitvenega sreza dotične skupine; 
s tem količnikom se dobi ista vsota skupnega no
vega čistega dohodka vseh vzornih cenitvenih sre
zov skupine, kolikršna bi se dobila, ko bi se po
množil skupni čisti dohodek vsakega vzornega ce
nitvenega sreza s svojim glavnim razmerjem. V ce
nitvenih srezih, kjer se je poiskal in izračunu čisti 
dohodek samo za eno kulturo in en razred, pokaže 
to g l a v n o r a z m e r j e med starim in novim či
stim dohodkom obenem količnik skupine, s katerim 
se morajo pomnožiti dosedanji čisti dohodki v vseh 
srezih dotične skupine. 

V cenitvenih srezih, кјет se je poiskal in izraču
nu čisti dohodek za več kultur in razredov, se iz
računi količnik skupine tako-le: Najprej se seštejejo 
skupni dosedanji čisti dohodki vseh vzornih cenit
venih srezov skupine. Potem se pomnoži dosedanji 
skupni čisti dohodek za vsak vzorni cenitveni siez 
z glavnim razmerjem tega sreza in dobljene nove 
vsote se seštejejo. Seštevek teh skupnih novih vsot 
se razdeli s seštevkom skupnih starih vsot čistega 
dohodka. Dobljeni količnik je oni količnik skupine, 
s katerim se morajo pomnožiti vsi dosedanji čisti 
dohodki vseh srezov v dotični skupini. 

Količnik skupine so mora zaokrožiti na najbližje 
celo število. 

Kako se izračunita razmerje in količnik, je raz
vidno iz obrazcev št. 17 do 19. 

8.) R a z g l a s i t e v k o l i č n i k a ; p r i t o ž b e i n ' 
o d l o č b e k o m i s i j e . | 

Člen 29. ; 
Ministrstvo za finance vpiše izračunjene količ- j 

nike po skupinah v seznamke količnikov za vsako 
krajino posebe. Seznamek količnikov z vsemi elabo-1 
rati, po katerih so se dobili ti količniki, se potem | 

javno razgrne v vseh občinah v 15 dneh, da se vpo
gleda in da se vlože po taetjem odstavku člena 20. 
zakona o neposrednjih davkih eventualne pritožbe 
(ugovori). Pritožbe smejo vlagati lastniki ali občine. 
Ko poteče rok za vlaganje pritožb, pošlje občina vse 
pritožbo z razgrnjenimi elaborati vred ministrstvu 
za finance, ki jih odda po podanih obrazložitvah ko
misiji v končno odločitev. 

Vse te pritožbe so oproščene plačevanja takse. 

B. Poslovanje v krajinah, kjer obstoji katastrska 
vrednost zemljišča. (Bosna in Hercegovina.) 

Člen 30. 
V teh krajinah služi za osnovo odmeri zemlji

škega davka katastrska vrednost zemljišča za vse 
kulture, razen za gozde, za gozde pa katastrski čisti 
dohodek; po členu 20. zakona o neposrednjih davkih 
se mora izpremeniti katastrska vrednost v katastr
ski čisti dohodek, dosedanji katastrski čisti d o 
li o d e k g o z d o v pa izpremeniti v novega. 

Katastrska vrednost zemljišča se izpremeni v 
katastrski čisti dohodek s količnikom, ki se izračuni 
za vsak upravni srez, pri сетет se vzporede kata
strsko vrednosti poedinega upravnega sreza z novim 
katastrskim čistim dohodkom ekonomski podobnega 
cenitvenega sreza onih krajin, kjer obstoji katastr
ski čisti dohodek. 

Katastrski čisti dohodek gozdov se izpremeni 
v novi čisti dohodek s posebnim količnikom, ki se 
izračuni za vsak upravni srez tako, da se vzporedi 
čisti dohodek gozdov poedinega upravnega sreza 
z novim katastrskim čistim dohodkom gozdov eko
nomski podobnega cenitvenega sreza onih krajin, 
kjer obstoji katastrski čisti dohodek. 

Člen 31. 
Da se izračuni količnik, se morajo izvršiti ta-ie 

dela: 

1.) Sestavita se seznamek o površinah in povpreč
nih zneskih dosedanjih davčnih osnov iz vseh kultur 
in razredov po srezih in seznamek o povprečnih či
stih dohodkih, ugotovljenih leta 1885.; 

2.) izvrši se ekonomski opis vsakega upravnega 
sreza; 

3.) poišče se vsakemu upravnemu srezu vzpo
redni cenitveni srez; in 

4.) izračuni se količnik za upravni srez. 

1.) K a k o se s e s t a v i t a s e z n a m e k o p o 
v r š i n a h in p o v p r e č n i h z n e s k i h d o s e 
d a n j i h d a v č n i h o s n o v in s e z n a m e k o 
p o v p r e č n i h č i s t i h d o h o d k i h , u g o t o v 

l j e n i h l e t a 1 8 8 5. 

Člen 32. 

Seznamek o površinah in povprečnih zneskih do
sedanjih davčnih osnov in seznamek o povprečnih 
čistih dohodkih iz leta 1885. izdelajo katastrske evi
dence za vsak upravni, srez v Bosni in Hercegovini. 
Taki seznamki morajo obsezati te-le podatke: 

a) površino vsake kulture, ki je zavezana davku; 
b) povprečni znesek katastrskega čistega do

hodka od gozdnih zemljišč in ostalih kultur, ugotov
ljenih leta 1885.; 

c) povprečni znesek katastrske vrednosti za vse 
kulture, razen za gozde. 

2.) E k o n o m s k i o p i s s r e z a . 

Člen 33. 
Ekonomski opis sreza izdela šef sreske katastr

ske evidence s sodelovanjem sreskega ekonoma, sre-
skega gumarskega referenta in dveh zemljiških po
sestnikov, ki ju izvolijo pristojni oblastni odbori 
v 15 dneh po pozivu. 

Člen 34. 
Ekonomski opis sreza se mora sestaviti za vsak 

upravni srez posebe. V teh opisih se morajo izka
zati po členu 15. te uredbe vsi geološki, geografski, 

! hidrografski, klimatološki, komunikacijski, ekonomski 
!in gozdni, tržni, delavski in vsi drugi gospodarski 
podatki, iz katerih se da spoznati obče stanje sreza. 

j V opisu morajo biti zlasti prikazani vsi mar
kantni tipi zemljišča vsake kulture in vsakega raz
reda v dotičnem srezu glede na lego, sestavine tal, 
vrsto in količino letnega pridelka. Za vsakç kulturo 
in vsak razred je treba približno poiskati in označiti 
v obliki ulomka, kolik del celokupne njene površine 
obseza vsak poedini tip te kulture. 

Ko se sestavljajo ekonomski opisi, je treba upo
rabiti za izhodno informativno osnovo ekonomske 
opise, ki so bili sestavljeni za vsak upravni srez "' 
Bosni in Hercegovini že leta 1882. in ki se do danes, 
razen za gozde, v praksi nikjer ne uporabljajo. 

Vsakemu ekonomskemu opisu se mora pridodati 
del generalne karte Bosne in Hercegovine v merilu 
1 :150.000, ki kaže talno formacijo, vodne toke in 
komunikacije dotičnega sreza. Karto mora izpopol
niti sreski geometer tako, da včrta občinske meje. 

3.) K a k o se p o i š č e j o v z p o r e d n i s r e z i. 
* 

Člen 35. 
Za v.zporejanje poedinih srezov v Bosni in Her

cegovini s cenitvenimi srezi krajin, [kjer obstoji 
katastrski čisti dohodek, služijo kot osnova novo-
sestavljeni sreski ekonomski opisi in seznamek sre-
skih vzornih zemljišč, pri srezih, ki so ostali v po
dobnih gospodarskih razmerjih, pa tudi stare lest
vice čistega dohodka in njih povprečni zneski, ki so 
bili ugotovljeni od leta 1883. do leta 1885. v Bosni 
in Hercegovini, v Hrvatski, Slavoniji in Sremu in 
v Dalmaciji. 

Na podstavi teh podatkov se najde za vsak po
edini upravni srez v Bosni in Hercegovini vzporedni 
srez v Hrvatski, Slavoniji in Sremu ali v Dalmaciji, 
t. j . tak srez, v katerem so približno isti ekonomski 
opisi, iste ekonomske razmere, tarifne postavke in 
isti povprečni zneski katastrskih čistih dohodkov 
kakor v dotičnem bosensko-hercegovskem srezu. Da 
se najdejo vzporedni srezi, se morajo odposlati stro
kovni državni organi, ki izvrše, kjer se pokaže po
treba za to, ogled na licu mesta. Pri iskanju _ vzpo
rednih srezov sodelujeta dva predstavnika dotičnega 
sreza, ki ju izvoli oblastni odbor (člen 33.). 

Člen 36. 
Ce so vzporedni srezi med seboj popolnoma 

enaki, se uporabi lestvica novega katastrskega či
stega dohodka v cenitvenem srezu neizpremenjena 
v celoti na podoben upravni srez. 
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Če vzporedni srezi niso popolnoma enaki, je 
treba ugotoviti odstotek, zai kolikršnega naj so 
porabijo katastrski čisti dohodki poedinih kultur v 
vzporednem srezu na dotični bosensko-hercegovski 
srea. Izbor in uporabo vzporednih srezov je treba 
obrazložiti zlasti glede na ekonomske opise. 

4.) K a k o se i z r a č u n i k o l i č n i k za s r e !.. 
Člen 37. 

Ko >e najde vzporedni srez in ko se ugotovi, v 
koliki meri se dado uporabiti novi katastrski čis'.i j 
dohodki poedinih kultur in razredov na dotični bo-| 
sensko-hercegovski srez, je treba izračuniti količnik, 
in sicer: en količnik za pretvoritev katastrske vred
nosti v novi čisti katastrski dohodek za vse kul
ture in vse razrede, razen za gozde, in drugi količnik 
za izpremembo dosedanjega katastrskega čistega do
hodka od gozdov v novi čisti dohodek. 

Količnik za pretvoritev katastrske vrednosti v 
novi katastrski čisti dohodek se mora izračuniti ta-
ko-le: Dosedanji povprečni katastrski čisti dohodek 
za vsako ekonomsko kulturo vzporednega sreza se 
mora pomnožiti z novim ugotovljenim količnikom 
tega sreza. Tako dobljene vsote (produkte) je treba, 
če srezi niso enaki, zvišati ali znižati za tolik od
stotek, kolikršen je bil ugotovljen ob vzporeditvi 
srezov za poedino kulturo; te vsote morajo biti novi 
povprečni čisti dohodek poedinih kultur in razredov 
v upravnem bosensko-hercegovskem srezu. 

Nato je treba razdeliti ta novi povprečni kata
strski čisti dohodek vsake kulture in vsakega raz
reda upravnega sreza s povprečno katastrsko vred
nostjo dotične kulture in tako se dobe količniki zi 
vsako ekonomsko kulturo bosensko-hercegovskega 
sreza. Ti količniki se morajo izračuniti na tri deei-
malke. Če so tako dobljeni količniki za vsako kul
turo enaki, m o r a b i t i k o l i č n i k i s t i za ves 
bosensko-hercegovski srez. 

Če količniki za vsako kulturo in vsak razred 
niso enaki, se morajo zvesti na en količnik, pri 
čemer je treba vpoštevati, da se da vsakemu količ
niku ona veljavnost (tehtnost), ki mu pripada po 
površini njegove kulture. To se doseže tako-le: Po
vršina vsake kulture so pomnoži s svojim količnikom 
in dobljeni produkti se seštejejo za vse kulture. Sešte
vek teh produktov je treba razdeliti s skupno povr
šino vseh ekonomskih kultur in tako se dobi k o 1 i б -
n i k za pretvoritev katastrske vrednosti v katastrski 
čisti dohodek za ves bosensko-hercegovski srez. 

Ta količnik se mora izračuniti na dve decimalki 
tako, da se vzamejo deli preko 5 tisočink za nadalj
njo stotinko, deli pod 5 tesočink pa se izpuste. 

Količnik za izpremembo katastrskega čistega 
dohodka od gozdov se mora izračuniti tako-le: Do
sedanji povprečni katastrski čisti dohodek od goz
dov v vzporednem cenitvenem srezu je treba pomno
žiti z novodoločenim količnikom tega sreza. Tako 
dobljeni produkti se morajo, če srezi niso enaki, zvi
šati ali znižati za tolik odstotek, kolikršen se je 
ugotovil ob vzporeditvi srezov za gozde, in ta pro
dukt mora biti novi povprečni dohodek za gozde v 
upravnem bosensko-hercegovskem srezu. 

Nato je treba razdeliti ta novi povprečni čisti do
hodek z dosedanjim povprečnim dohodkom uprav
nega sreza in tako se dobi količnik za izpremembo 
dosedanjega čistega dohodka gozdov v novega za 
dotični bosensko-hercegovski upravni srez. 

Ta količnik se mora zaokrožiti na najbližje celo 
število. 

Kako se izračunavajo ti količniki, je razvidno iz 
obrazca št. 21. 

Člen 38. 
. Ministrstvo za finance razgrne izračunjene količ

nike za vsak srez z vsemi elaborati vred, po katerih 
so se dobili ti količniki, javno v vseh občinah v 
15 dneh, da se vpogledajo in da se vlože eventualne 
pritožbe (ugovori) po členu 20. zakona o neposred-
ujih davkih. Pritožbe lahko vlagajo lastniki ali cel« 
občine. 

Pritožbe so oproščene plačevanja takse. Ko po
teče razgrnitveni rok, pošljejo občine vse pritožbe 
z razgrnjenimi elaborati vred ministrstvu za financ?, 
ki jih odda po danih obrazložitvah komisiji v konč
no odločitev. 

C. Delo v krajinah, kjer ne obstoji kataster zemljišč. 
(Severna in Južna Srbija in Črna gora.) 

Člen 39. 
Katastrski čisti dohodek v Srbiji in Črni gori se 

ugotovi z uporabo ugotovljenih katastrskih čistih 
dohodkov v onih krajinah, kjer so se že ugotovili 
novi katastrski čisti dohodki. To se izvrši tako, da 
se vzporede podobni srezi z vsemi onimi podatki, ki 
služijo za določitev katastrskega čistega dohodka. 

Člen 40. 
Dela za določitev katastrskih čistih dohodkov v 

teh krajinah se dele na tri dele, in sicer: 
1.) na ekonomski opis srezov, iskanje, popiso

vanje in klasiranje (krajevnih) rodovitnosti zemljišč 
in njih značajev za vsako kulturo in vsak razred; 

2.) na iskanje vzporednih srezov; 
3.) na popis in klasiranje zemljišč. 

1.) E k o n o m s k i o p i s s r e z o v ; k a k o se p o 
i š č e j o , p o p i š e j o in k l a s i r a j o ( k r a j e v 
ne) r o d o v i t n o s t i z e m l j i š č z a v s a k o 

k u l t u r o in v s a k r a z r e d . 

a) Ekonomski opis srezov. 

Člen 41. 
Ekonomski opisi srezov se morajo sestaviti po 

členu 15. te uredbe za vsak upravni srez posebe. V 
ta namen prepotuje strokovni državni organ ves 
srez po občinah ter zbere pri tej priliki in opiše v 
sreskem ekonomskem opisu vse najdene geo'oške, 
geografske, MdrogTaJske. klimatološke, komunikar 
cijske, ekonomske in gozdne, tržne, delavske in vse 
take gospodarske podatke, iz katerih se da spoznati 
obče stanje dotičnega »reza. V opisu je treba našteti 
občine in sela,' ki spadajo v ta srez, ter označiti pri
bližno površino njihovo in vsega sreza. 

Na tem potovanju po srezu sodeluje s strokov
nim državnim organom tudi en sreski odbornik, ki 
ga odredi sreski odbor, kjer pa sreskih odborov ni, 
oblastni odbor; pri dolu v poedinih občinah ali selih 
pa sodelujeta tudi dva občinsika odbornika dotične 
občine ali dotičnega sela. To sodelovanje se overovi 
z zapisnikom. 

b) Kako se poiščejo in popišejo rodovitnosti zemljišč. 

Člen 42. 
Poleg tega, da- se zbirajo podatki za ekonomski 

opis, se poiščejo v vsaki občini krajevne rodovit
nosti zemljišč in razni značaji ene rodovitnosti za 
vsako obstoječo kulturo. Pri tem se morajo vpošte
vati samo večje razlike v rodovitnosti, da ni več 
nego 8 rodovitnosti v srezu in 6 do 7 rodovitnosti v 
eni občini za vsako kulturo. 

Rodovitnosti, najdene v eni občini, se morajo 
vpisati v obrazca št. 22 in 23 za vsako kulturo po
sebe, in sicer zaporedoma po boniteti rodovitnosti. 
Potem jih je treba oznamenovati z zaporednimi šte
vilkami, pričenši z 1 od najboljše rodovitnosti. 

Člen 43. 
Popisane rodovitnosti zemljišč z vsemi svojimi 

značaji kažejo obenem občinska vzorna zemljišča 
ob poznejši ugotovitvi razredov; zato je treba ođ-
brati in popisati te rodovitnosti zemljišč in njih zna
čaje od takih zemljišč, ki so med posestniki najbolj 
•znana in ki so v dotični kulturi najbolj stalna ter 
predstavljajo glede na vse svoje izrazite lastnosti 
najmarkantneje povprečno in srednjo kakovost do
tične rodovitnosti in dotičnega značaja. 

Člen 44. 
Obenem, ko se preiskujejo rodovitnost zemljišč 

in njih značaji, se popišejo v poseben seznamek 
polja, kar jih je v okolišu dotične občine; za vsako 
polje pa se ugotovi, kakšne kulture in kakšne rodo
vitnosti so v njem (obrazec št. 24). 

Opštinski sud mora na poziv strokovnega dr
žavnega organa prej sestaviti seznamek vseh polj, 
kar jih je v občini, v onem redu, kakor prihajajo 
drugo za drugim. 

Člen 45. 
Ko se presojajo rodovitnosti zemljišč, je treba 

ugotoviti po načelih geološke, botanične in ekonom
ske klasifikacije v glavnem: 

a) ali je zemlja aluvialna (naplavna) ali diluvial-
na (prvotna); 

b) debelino poedinih zemeljskih plasti (zgornje, 
spodnje in eventualno mrtve plasti); 

c) mehanično sestavo zemlje, razmerje ogrodja 
proti prašnici, kemijsko sestavo zemlje glede na 
železove okise in na apno, množino črnice, fizikalne 
lastnosti, t. j . koliki sta spojnost in sipkavost zem
lje, vododržnost in lasovitost (kapaciteto in kapilari-
teto) in učinek teh lastnosti na obdelovanje zemljišč 
in setev posevkov, stopnjo vlage, barvo zemlje in 
na podstavi vsega tega znanstveni in ekonomski 
naziv zemlje; 

č) talno lego zemljišča; če je nagnjeno, kolik je 
strmec in na katero stran sveta; 

d) množino povprečnega letnega pridelka na 1 ha 
in njegovo kakovost v dobi od 1901,. do 1926. leta; 

e) možnost za vnovčevauje pridelkov in oddalje
nost občine od tržišča. 

Razen tega je treba ustanoviti posebe za vsako 
kulturo, in sicer: 

a) za njive (oranice): tudi gospodarstveni način 
(intenziven ali ekstenziven), gospodarski sistem (žit-
niški, travniški, prost itd.), poševni red (kolobar-
jenje) in glavne posevke; 

b) za sadovnjake in vrtove: vrsto zelenjave ali 
sadja, kakovost zelenjave ali sadja, množino sadja, 
koliko so sadovnjaki varni vetrov; postranski pri
delek pri sadovnjakih; 

c) za vinograde: ali je vinograd star ali je nov 
nasad, ali je trta domača ali vinograd, obnovljen na 
ameriški podlogi, v poslednjem primeru, ali je ame
riška podloga proti vrsti zemlje pravilno izbrana, v 
kakšnem razstoju je trta zasajena, ali je zemljišče 
rigola no in kako globoko, vrste domače trte, koliko 
rodi mošta in kakšnega, in ali je v vinogradu kaj 
postranskih užitkov; 

č) za travnike: možnost namakanja in naplavlja-
nja, vrsto trave, sladke in kisle, vrsto krmskih rast
lin in vrsto plevela, razmerje spodnjih trav proti zgor
njim, gostoto ruše, ali se kosi travnik enkrat, dva
krat ali trikrat, in kakovost paše na njih po košnji; 

d) za pašnike in planino: vrsto trave, koliko ži
vine in kako dolgo se pase na njih, kakovost paše; 

e) za gozde: vrsto gozda in turnus (obhodnjo) 
vrste drevja, v kakšnem razmerju so poedine vrste 
drevja zastopane, letni prirastek, način gozdne seč
nje, način uporabljanja, postranski gozdni užitek, 
možnost ukoriščanja gozda (sestoj); obča boniteta; 

f) za trstičja: ali so neprestano v vodi ali se 
kdaj posuše, gostoto trstja, kakovost trstja, ali je 
trstje za stukatuTO, pokrivanje streh aH samo za 
kurjavo, ali je trstje čisto ali pomešano z rogozom 
ali drugimi manj vrednimi rastlinami; 

g) za močvare: količino in kakovost močvarnih 
rastlin, ali je močvara vedno polna vode ali pa se 
časih posuši; 

h) za ribnjake: globočino in čistoto vode, w-;lo 
in množino rib in drugih užitkov; 

i) za jezera: vrsto in način ukoriščanja. 

c) Kako se klasirajo rodovitnosti zemljišč. 

Člen 46. 
Ko so vse rodovitnosti v vseh občinah dotičnegd 

sreza popisane, je treba grupirati občine sreza po 
njih oddaljenosti od tržišča, po možnosti vnovče-
vanja kmetijskih in gozdnih pridelkov in po drugih 
gospodarskih činiteljih, ki vplivajo na velikost do
hodka od zemljišč, v potrebno število vrednostnih 
skupin tako, da se označijo z velikimi črkami A, 
B itd. 

V enem upravnem srezu bodi redoma 1 do 3, 
izjemoma pa več vrednostnih skupin. 

Člen 47. 
Na podstavi takega grupiranja občin v enem 

srezu v vrednostne skupine izvrši strokovni državni 
organ v vsaki občini v seznamku krajevnih rodovit
nosti klasifikacijo vseh rodovitnosti zemljišč za vsa
ko kulturo, tako da uvrsti v občinah, ki spadajo %• 
boljšo vrednostno skupino, najboljšo rodovitnost 
ene kulture v prvi razred, ostale rodovitnosti pa po 
njih boniteti v drugi, tretji itd. razred. V občinah, 
ki spadajo v slabšo vrednostno skupino, uvrsti naj
boljšo rodovitnost kakor tudi ostale rodovitnosti 
vselej za en razred niže od onega razreda, v kate
rega so uvrščene prav tako dobre rodovitnosti v 
občinah boljše vriodnostne skupine. 

V eni občini sme imeti ena kultura največ 8 raz
redov. Označujejo se z rimskimi številkami, tako da 
dobi najboljša številko 1, ostale pa zaporedoma 
nadaljnje številke. 

Na podstavi seznamkov o krajevnih rodovitno
stih se osnuje za vsako občino seznamek vzornih 
zemljišč po obrazcih št. 25 in 26. 

Člen 48. 
Po seznarrfkih občinskih vzornih zemljišč se mora 

sestaviti seznamek sreskih vzornih zemljišč (eden 
za ves srez) po obrazcih št. 25 in 26, v katerega je 
treba vpisati vzorna zemljišča iz takih občin, kjer 
so zastopane vse kulture in vsi razredi dotičnega 
sreza z najmarkantnejšimi značaji teh razredov. 

Člen 49. 
Ko je to delo v srezu dovršeno, podpišejo stro

kovni državni organ, sreski odbornik in predstavniki 
občin vsako prilogo prednjega posla ter pošljejo vse 
skupaj ministrstvu za finance v nadaljnje poslovanje. 

2.) K a k o se p o i š č e j o v z p o r e d n i s r e z i . 
Člen 50. 

Za vzporejanje poedinih upravnih srezov v Srbiji 
in Črni gori s cenitvenimi srezi v ostalih krajinah 
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služijo kot osnova sreski ekonomski opis in seznam-
ki sreskih vzornih zemljišč, ki so sestavljeni po 
členih 46. in 53. te uredbe za Srbijo in Crno goro, 
in ekonomski opisi in seznamki vzornih zemljišč 
v cenitvenih srezih drugih krajin, kjer je določen 
novi katastrski čisti dohodek. 

Razen tega služijo za to tudi statistični podatki 
o absolutni in relativni letini v dobi od 1921. do 1926. 
leta v poedinih krajinah in stopnja intenzivnosti ob-
delovanja. 

Clen 51. 
Na podstavi del, prejetih od državnih strokovnih 

organov, in na podstavi elaboratov za novi katastr
ski čisti dohodek ostalih krajin, pri katerih sodeluje 
predstavnik sreskega odbora, ugotovi ministrstvo 7-a 
finance za vsak pc-edini upravni srez v Srbiji in 
Orni gori vzporedni cenitveni srez v ostalih kraji
nah. Zaradi točnejgega vzporejanja in odbiranja 
vzporednih srezov sme odposlati minister za finance 
sporazumno v dotične sreze strokovne državne or
gane, da določijo podobnost ekonomskih razmer 
kakor tudi to, v koliki meri se morejo uporabiti ka
tastrski čisti dohodki. 

Člen 52. 
Ce so vzporedni srezi med seboj popolnoma enaki, 

se uporabi lestvica novega katastrskega čistega do
hodka v cenitvenem srezu na podoben upravni srez. 

Ce pa vzporedni srezi niso popolnoma enaki, se 
ugotovi, v koliki meri se dado novi katastrski čisti 
dohodki poedinih kultur v vzporednem srezu upo
rabiti na dotični sroz v Srbiji in Crni gori. 

Po razredih najdenega vzporednega cenitvenega 
sreza se ugotovc definitivni razredi v seznainku o 
sreskih in občinskih vzornih zemljiščih upravnega 
sreza. _, _„ 

Člen 63. 
Za vsak upravni srez v Srbiji in Crni gori se na

pravi lestvica vseh katastrskih čistih dohodkov, zlo
žena po kulturah in razredih s staro lestvico čistega 
dohodka v vzporednem cenitvenem srezu in z njego
vim količnikom, pri čemer je treba vpoštevati, v 
koliki meri naj se uporabijo novi katastrski čisti 
dohodki. 

Tako izračunjene čiste dohodke je treba zaokro
žiti tako, da je znesek od 5 Din do 50 Din razdelen 
8.5, od 50 Din do 200 Din z 10, od 200. Din do 
500 Din s 25, od 500 Din do 1000 Din в 50, od 
1000 Din do 2500 Din s 100, od 2500 Din' navzgor 
pa z 250. (Obrazec St. 27.) 

Člen 54. 
Minister za finance razgrne elaborate o poiska

nih vzporednih srezih kakor tudi lestvice čistega 
dohodka v vseh občinah v 15 dneh, da se vpogledajo 
in da se vlože eventualne pritožbe (ugovori). 

Pritožbe smejo vlagati poedinci ali občine. Ko 
poteče rok za- vlaganje pritožb, pošlje občina, vse 
pritožbe z razgrnjenimi elaborati vred ministrstvu 
za finance, ki jih odda po danih obrazložitvah ko
misiji v končno odločitev. Vse te pritožbe so opro
ščene plačevanja taks. 

III. o d d e l e k . 

Popis in Masiranje zemljišč. 

Člen 55. 
Popisu in Masiranju je namen, popisati v kraji

nah, kjer ni katastrske izmeritve, v čim krajšem 
času vsa zemljišča in kolikor mogoče točno ugoto
viti površino, kulturo in razred za vsako zemljišča, 
da se more na podstavi tega odmeriti zemljiški da
vek kakor v ostalih krajinah. 

Pod popis zemljišč spadajo vsa zemljišča brez 
razlike, ali se obdelujejo ali ne, ali so oproščena 
davka ali ne. 

Člen 56. 
Da se omogoči odmera zemljiškega davka v za

konski določenem času, je treba izvršiti popis zem
ljišč na podstavi prijav in ustnih zaslišb, ki jih mora 
podati po členu 66. te uredbe vsak zemljiški lastnik 
na poziv oblastev glede svojih zemljišč. 

Kolikor obstoje podatki izvršene izmeritve, kata
strske knjige, služijo za osnovo; popisi, listine in iz
kazi iz prejšnjega »asa pa se morajo uporabiti prav 
tako ob popisu in ob odmeri davka. 

Postopanje ob popisovanju zemljišč. 

Člen 57. 
Preden se začno zemljišča popisovati, morajo 

omejiti strokovni organi ministrstva za finance 
občine in ugotoviti površine tako, da zazname-
nujejo občinske meje po pravilniku, ki ga je izdal 
minister za finance. 

Površina vse občine, ugotovljena z omejitvijo,1 N e r o d o v i t n a z e m l j i š č a so površine, ki 
služi /.a osnovo pri popisovanju zemljišč. : se vobče ne morejo kmetijski ukonščati, kakor: 

! vodni žlebovi in vodne drage, močvare in barja (brez 
Člen 58. ! rogoza, trstja in lesnik), nerodovitne sipine, goli 

,..vX : Q m i ; 0 ' prodi, gole skaline in pustinje. Semkaj se štejejo 
Za enoto ob popivanju zemljišč se j e m l j e ^ Џ^ ^ J n р ( Д ^ i n j a y n i ^ ^ 

o b C i n a - ' /M ! potoki, grobja, nasipi itd. 
e n ' ' Glede na posebne vrste, kako se kmetijski uko-

Ob popisu zemljišča se mora popisati zemljiški 
lastnik ali oni, ki zemljišče uživa ali ga ima dejanski 
v posesti. 

Zemljišča, ki jih nima nihče v posesti, se vpišejo 
začasno na dotično občino. 

Člen 60. 

riščajo zemljišča, se pripominja še to-le: 
Hmeljniki, trtni in sadni nasadi in deteijišča 

spadajo med kulturo njiv (oranic). 
Privatni parki spadajo po svojem glavnem zna

čaju med vrtove (če so v njih pretežno cvetice), 
i travnike (trave) ali gozde (drevje). 
j V kulturo travnikov se morajo uvrstiti tudi one 

Da se popisujejo zemljišča laže in hitreje, mora površine, ki se sicer pretežno kose, toda se v neka-
izpolniti vsak zemljiški posestnik pred popisom po- ; terih lotih začasno obdelujejo, da se uničuje plevel in 
sestno prijavo po obrazcu št. 28 v dveh izvodih in. da se popravlja ruša. 
jo izročiti opštinskemu sudu (županstvu) v 10 dneh j Kjer se goje na isti površini razne kulture in 
od dne, ko je prejel obrazec za prijavo. I razni posevki pomešano, je treba vpisati take po-

Obrazci se pošljejo opštinskim sudom (župan-1 vršine v ono kulturo, v katero spada glavni pose
stvom), ki jih izroče vsakemu posestniku-lastniku . vek, ki daje na tem zemljišču največji dohodek. _ 
privatnega ali državnega posestva, in sicer domačim I V gozde je treba vpisati tudi gozdne poseke m 
lastnikom kratkim potem, tujim pa po njih pristoj- : jase, nadalje one dele gozdov, ki se uporabljajo za-
nih opštinskih sudih (županstvih). Sud (županstvo) j časno za drugo kulturo, da se zasajajo gozdi raz-
pazi na to, da se izpolnjeno prijave vrnejo v zgoraj ; umneje in uspešneje. 
določenem roku. i Koetanjiki, orešja in murvovja se vpišejo ah med 

, T . . , . . . ,„ ,„ i vrtove (sadovnjake) ali pa med gozde, kakor je pac 
V prijavo je treba vpisa, to- e: _ _ , t 3 ^ J J ; ^ k g ^ 
a) priimek m ime m popolno očetovo ime, stano-, ^ b ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ у ^ 

vahšče in hišno številko; l f c g o т о г ф rijaviti o r a n i c e , travniki, pašniki 
b) če je kaj solastnikov (zajedničar jev) njih pa- ^ ' s & b n e ^ ^ ^ ^ ^ i m a v 8 a k a 

imke in imena in kohk del odpada na vsakega^ , ^ 5 Q ^ ^ . -m ^ ^ j a k i , potem 
, c) vsa zemljišča po poljih, pnčensi od hišnega ^ ^ ^ t r

J
g t i 6 j a ( m o c > a r e ? „bnjaki, jezera) in ne-

placa (hišnega okoliša); rodovitni prostori, ako imajo vsak zase najmanj 
č) vrsto zemlje vsakega zemljišča;_ 1260 TU2; drugače je treba prišteti površino kulture 
dì vrsto kulture zemliišča ali naziv nerodovit- __, ' .°. ' . x . . , . „ „ . t,,. 

- i J « U A. Л. 

pod tem minimumom" površini sosednje mejne kul-d) vrsto kulture zemljišča ali naziv 
nega zemljišča; _ i L

t fe. i m a v e g . p o v r g i n ( ) Površine dvorišč (hišnih 
e) površmo v hektarski ,izmen za vsako kulturo : ^ . ^ р ^ Д ^ g e u v r S 6 a j o v k u l t u r 0 ^ j . 

p0Si }, , i -xr • '•• nega zemljišča. 
f) talno lego zemljišča; m j b rodovitna z e mljišča, ki se kmetijski ne uko-
g) vrsto, kakovost in količmo letnega pridelka ^ ^ ^ g e u p 0 T a b l j a j o z a d r u g e gospodarske 

n a 1 n a - . 1 namene (za kamenolome, za kopanje zemlje ali pe-
Izpolnjeno prijavo mora lastnik, če je pismen, ! ^ ^ ^ n a kiadališča lesa, opekarne itd.), je treba 

svojeročno podpisati, če pa ni, ga podpiše kdo drugi ] o z n a C iy . k u l turo sosednjega mejnega zemljišča. Za 
pred dvema pismenima pričama, ki overovita podpis. '• n e r o d o v j t n a zemljišča je treba označiti, kako se upo-

V prijavi mora izkazati lastnik Tesnično s^J^:rahl ja jo (ceste, reke, potoki, grobja itd.), 
ker zadenejo one, ki ga nikprijavijo ali ga prijavijo 
netočno, posledice, določene v členu .188. zakona, p 
neposrednjih davkih. 

Opštinski sud (županstvo) mora dati lastnikom 

sabljajo (ceste, reke, potoki, grobja itd.)» 

Da se izvrši popis zemljišč, se ustanove občinske 
„jp —^ ч _.,. . , _ _ in етевке popisovalne komisije, ki poslug"eje> povsem 

za izpolnitev prijave vsa potrebna pojasnila m na-1 n a v o d i ] i h i n n a r e d b a h ministrstva za finance, 
vodila; za one lastnike, ki ne podado prijave sami,.1 

pa jo mora vložiti opštinski sud (županstvo). ^ | 
Vse izročene prijave mora opštinski sud (žu 

panstvo) v 15 dneh po izročitvi pregledati^ in pre
izkusiti, da komisija ob popisovanju čim hitreje in 
laže opravlja posle in da se seštevek vseh prijav
ljenih površin ujema e površino vse občine, ki jo 
dobi občina od generalne direkcije katastra. 

Ko opštinski sud (županstvo) zbere in preizkusi 
vse prijave, sporoči to generalni direkciji katastra 
po sreskem poglavarju, prijave pa mora skrbno 
hraniti, dokler ne pride popisovalna komisija v 
občino. 

Člen 61. 
Ko lastnik prijavlja kulturo za poedina zem

ljišča, se mora ravnati po tem-le: 
N j i v e (oranice) so zemljišča, ki se orjejo ali 

kopljejo in na katerih se seje jo stalno ali izmenoma: 
vrste žita, posevki, ki se okopavajo, kraško rastline 
in trgovinske rastline, ne glede na to, ali se sejejo 
na njivah prednji posevki vsako leto ali pa leži 
zemlja neobdelana zaradi odpočitka (ledina). 

Med v r t o v e i n s a d o v n j a k e spadajo vsi 
vrtovi, sadovnjaki in cvetičnjaki, ne glede na to, 
ali leže okoli hiše ali kje na samem. Sadovnjaki 
spadajo v to kulturo samo, če je sadno drevje tako 
zasajeno, da dajo na tem zemljižču največji dohodek. 

V i n o g r a d i so zemljišča,, zasajena z vinsko 
trto. . 

. T r a v n i k i (senožeti) so zemljišča, na katerih 
se kosi trava vsake vrste. 

P a š n i k i i n p l a n i n e so onij prostori, ki 
služijo samo za pašo. 

Med g o z d n a i.emljišča spadajo ona zem
ljišča, ki so pogozdena za pridobivanje lesa. 

T r s t i č j a so zemljišča, na katerih raste tretje. 
M o č v a r e so površine, na katerih rastejo take 

močvarne rastline, ki se po navadi uporabljajo za 
nasteljo živini ali ki služijo zä drug namen (kurjavo, 
pletenje štorij in povesel, pokrivanje streh itd.)._ 

R i b n j a k i so prostori, na katerih se love ribe. 
J e z e r a so take površine, ki so stalno pod vodo 

ali se dado kakorkoli ukoriSčati. 

Člen 63. 
Občinsko popisovalno komisijo sestavljajo štirje 

člani; enega postavi minister za finance izmed dr
žavnih in samoupravnih uradnikov; dva člana in dva 
namestnika izvoli občineki odbor dotične občine, 
enega člana in njegovega namestnika pa delegira 
ona sosednja občina, katere posestniki imajo največ 
zemljišč v občini-, za katero se vrši popis. 

Ce sestoji občina iz več vasi, mora biti sestav
ljena popisovalna komisija tako-le: Enega člana po
stavi minister za finance in tri člane izvoli občinski 
odbor; izmed teh se izvolita vedno dva za ono vas, 
Ici je prišla na vrsto za popis. Tej komisiji se delegira 
en član iz sosednje vasi aH občine, ki ima v njej 
največ zemljišč. 

Clan, ki ga postavi minister za finance, je obenem 
predsednik komisije. Pomožno osebje (zapisnikarja 
itd.) da opštinski sud (županstvo). 

Ciani in njih namestniki, ki jih izvoli dotična ob
čina, morajo biti možje, ki dobro poznajo posestna 
razmerja in kmetijske razmere dotičnega občinskega 
okoliša, po možnosti pa oni, ki so prisostvovali po
pisovanju rodovitnosti zemljišč v občini. 

Člani občinske komisije morajo priseči po členu 3. 
te uredbe pred predsednikom komisije, da bodo vršili 
poverjeno dolžnost kar najvestneje po svoji ved
nosti. Predsednik komisije pošlje pismeno prisego 
sreski komisiji. 

Oblika in besedilo prisege za člane popisovalno 
komisije sta predpisani v členu 4. te uredbe. 

Komisija sklepa z navadno večino glasov. Ce so 
glasovi enako porazdeljeni, odloči ona stran, kjer 
je glas predsednikov. 

Člen 64. 
Vsak opštinski sud (županstvo) mora sestaviti 

na poziv finančnega oblastva za ves svoj okoliš 
točen abecedni seznamek vseh zemljiških lastnikov, 
tako fizičnih kakor tudi moralnih oseb. Ta seznamek 
mora navajati priimek, ime in popolno očetovo ime, 
stanovališče in hišno številko lastnika-iizične osebe, 
pri moralnih osebah pa popolno ime in sedež. 

'-..liÙJj&àftâ&ÊàâSSa.t,, 
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V ta abecedni seznamek vpiše opštinski eud (žu
panstvo) vse lastnike v svoji občini. Razen tega se
stavi seznamek domov (hiš) z istimi podatki. 

Opštinski sud (županstvo) obvesti o popisovanju 
zemljišč in o njegovem namenu zemljiške lastnike, 
čim se odredi popisovanje za občino, ter jih posebno 
opozori na zakonske posledice, potem pa pazi na to, 
da se izvolijo v občinsko popisovalno komisijo člani, 
označeni v predhodnem členu. 

Opštinski sudi (županstva) morajo podpirati po
pisovanje zemljišč s tem, da dajo vsa ona navodila, 
ki se zahtevajo od njih in 9 katerimi razpolagajo. 

Opštinski sudi (županstva) morajo dati občinski 
popisovalni komisiji na razpolago potrebne pisarne. 

Člen 65. 
Kdaj se začno popisovati zemjišča v občini, se 

mora razglasiti 15 dni prej. 

Ölen 66. 
Ko pride predsednik občinske popisovalne ko

misije v občino, ugotovi, ali je občina povsem po
stopala po odredbah predhodnih členov, in ugotovi 
to v zapisniku. 

Če občina ni postopala povsem tako, odredi op-
štinskemu sudu (županstvu), naj izvrši brez izgovora 
vse, kar se je opustilo. 

Nato vzame predsednik od občine prej izročene 
prijave in abecedni red zemljiških lastnikov kakor 
tudi seznamek hiš ter pozove člane komisije, naj 
začno s popisovanjem. 

Občinska popisovalna komisija določi najprej 
program poslovanja, t. j . določi red in dni, ob ka
terih se bodo pozivali zemljiški lastniki zaradi po
pisa zemljišč; nato odredi občini, naj po programu 
pozivlje lastnike, potem pa takoj odide na lice mesta 
in obide vsa občinska vzorna zemljišča, da spozna 
osebno, kakšna so videti in v kakšnem stanju BO vse 
obstoječe kulture, vsi razredi in tipi razredov v do
tični občini. 

Na pismeni poziv mora priti vsak zemljiški last
nik ali njegov zakoniti pooblaščenec ali zakoniti za
stopnik h komisiji za popisovanje zemljišč ter na
vesti o svojem zemljišču vse podatke, ki se zahte
vajo od njega. 

Če lastnik ali njegov zakoniti pooblaščeaec ali 
zakoniti zastopnik ne pride na poziv komisije ter je 
prej ne obvesti o tem, se izvrši popis njegovega 
zemljišča tudi brez njega z občinskimi odborniki, 
prav tako pa tudi, če posestnik vobče neče pred
ložiti prijave ali če prijavi očito neresnične podatke. 

Na one zemljiške lastnike, o katerih se ugotovi s 
poznejšo katastrsko izmeritvijo, da niso prijavili ko
misiji resničnih podatkov, se uporabijo odredbe, na
vedene v poslednjem odstavku člena 138. zakona o 
neposrednjih davkih. 

Člen 67. 
Popisu zemljišča služi za osnovo izpolnjena pri

java, predložena po členu 66. te uredbe, ki jo pre
čita popieovalna komisija vpričo lastnika. 

Če lastnik in komisija ničesar ne pripomnita, pri
java obvelja; drugače pa komisija lastnika zasliši in 
izvrši vse izpremembe, ki jih spozna za primerne. 
En izvod prijave, podpisan po komisiji, se izroči 
lastniku. Če obstoje za dotično občino uradne knjige 
ali če ima stranka verodostojne listine, se prevzamejo 
v tem primeru vsi sprejemljivi podatki iz teh knjig 
in listin. 

Vse te podatke vpiše komisija takoj v posestni 
list po obrazcu št. 29. 

Ko so vgi podatki vpisani v posestni list, iz
računi komisija skupno površino lista ter jo priobči 
predložitelju prijave. 

Lastnik aK njegov pooblaščenec ali naravni za
stopnik podpiše posestni list z izjavo, da je s po
pisom zadovoljen in da nima več parcel ali pa da se 
pritožuje. Če se lastnik pritoži, se mora njegova 
pritožba takoj vpisati v seznamek pritožb skladno 
s členom 74. te uredbe. Če lastnik ne pride, podpiše 
posestni list občinski odbor. Pritožbe so oproščene 
plačevanja takse. 

Posestni list podpišejo predsednik, člani komisije 
in zapisnikar komisije. 

Če lastnik ali občinski odbor ne bi hotel pod
pisati posestnega lista, je treba konstatirati vzrok z 
zapisnikom. 

uten 00. 
Če bi nastali ob popisovanju kakršnikoli primeri, 

ki bi se nikakor no mogli rešiti v pisarni, se sme iz
vršiti izjemoma ogled na licu mesta, ako bi bili 
stroški, učinjeni s tem, v skladu z materialno in 
moralno koristjo, bodisi v prid lastniku, bodisi v 
prid državi. 

482 

Prav tako izvrši komisija po potrebi oglede na 
licu mesta med popisovanjem, da kontrolira pravil
nost prijavljanja; če ugotovi pri tej priliki razlike, 
jih mora odpraviti. 

Postopanje ob klasiranju zemljišč. 

Člen 69. 
Občinska popisovalna komisija določi obenem s 

popisom zemljišč kulturo in razred za vsako zem
ljišče ter ju takoj priobči lastniku. 

V ta namen pošlje ministrstvo za finance komi
siji v overovljenem prepisu seznamek občinskih 
vzornih zemljišč in seznamek polj, v katerih je ozna
čeno za vsako polje, katere kulture in kateri razredi 
so v njem. 

Ölen 70. 
Zemljišče se uvrsti v poedine kulture in razrede 

po prijavljenem stanju in po količini letnega pri
delka na tem zemljišču tako, da se vzporedi z onim 
stanjem in ono količino pridelka, ki sta označeni v 
seznamku polj in določeni za ono polje, v katerem 
leži zemljišče. 

Zemljišča se smejo uvrstiti samo v kulture in 
razrede,, določene v seznamku občinskih vzornih 
zemljišč za dotično občino; pri tem se je držati tega, 
da je uvrstiti zemljišča samo v one razrede, ki so 
določeni v seznamkih onih polj, v katerih leže ta 
zemljišča. 

če obstoje za občino iz prejšnjega časa uradne 
knjige o klasifikaciji, se morajo vzeti ob ustanovitvi 
razredov v oceno tudi ti podatki prejšnje klasifikacije. 

Mestne trge (stavbižča) je treba uvrstiti v naj
višji razred najboljše vrste zemljišč v dotičnem 
mestu ali trgu. 

Razred zemljišča se vpiše z arabskimi številkami 
in črkami. 

Člen 71. 
Vse posestne liste, osnovane za one občine, v 

katerih ni izvršena katastrska izmeritev, je treba 
zložiti po abecednem redu po priimku lastnikov in 
tako zložene numerirati od 1 nadalje; potem je treba 
vsako parcelo v posestnih listih numerirati v onem 
redu, kakor so vpisane, v obliki ulomka, tako da 
dobo vse parcele enega posestnega lista številko svo
jega lista kot števec, kot imenovalec pa dobi vsaka 

Letnik X. 

gati pritožbe še v 15 dneh po opštinskem sudu (žu
panstvu) na sresko popisovalno komisijo. 

Ölen 76. 

Sresko popisovalno komisijo sestavljajo trije 
člani: šef sreske finančne uprave, ki je obenem pred
sednik, predstavnik sreskega odbora in oni državni 
strokovni organ, ki je izvršil ekonomski opis za 
dotični Brez po Členih 46. do 55. te uredbe. 

To komisijo ustanovi minister za finance; komi
sija pa so sestaja na poziv predsednikov po potrebi 

Komisija ima dolžnost, reševati vložene pritožbe. 

Ölen 77. 
Sreska komisija dobi od ministrstva za finance 

kopijo popisa sreskih vzornih zemljišč ter rešuje 
vložene pritožbe po njem in po ostalih podatkih, ki 
jih je dobila od občinske popisovalne komisije. 

Vložene pritožbe se morajo rešiti najkeeneje v 
15 dneh. 

Člen 78. 
Sreska komisija vpisuje svoje rešitve v določeni 

stolpec seznamka pritožb ter jih priobčuje pritoži-
teljem. 

Rešitve sreske komisije so izvršne. 

Ölen 79. 

Vse eventualne izpremembe (popravke) po pritož
bah izvršuje komisija v prijavah in v posestnih 
listih z rdečo tinto na podstavi izvršnih rešitev. V 
pripombi prijave in posestnih listov je treba za
pisati: czbog pritožbe». 

Člen 80. 

Za zgoraj našteta dela pripadajo sreskhn kmetij
skim referentom, če poslujejo izven svojega sedeža, 
dnevnica, potni in vozni stroški po statutih oblasti, 
vTcaterih so; »reškemu odborniku pa pripadajo, če 
posluje izven svojega stanovališča, poleg nagrade 
50 Din na dan dnevnica, potni in vozni stroški, 
enaki odškodninam, ki se priznavajo uradnikom v 
2. skupini П. kategorije po določilih uredbe D. R. 
br. 96.000/20. 

Člen 81. 
Sreska komisija pošlje, ko dovrši delo glede pri

tožb in izvrši eventualne propravke, ves popisni ela-
parcela posebno zaporedno številko od 1 nadalje, borat sreskl finančni upravi v nadaljnje poslovanje 
n. pr. 1/1, 1/2, 1/3 itd., 2/1, 2/2, 2/3 itd. Ista nume
racija se mora izvršiti takoj tudi v prijavah 

Potem se morajo vpisati vsi posestni listi po za
porednih številkah v sumarnik posestnih listov po 
obrazcu št. 30, v katerega je treba za sedaj vpisati 
samo številko posestnega Usta, priimek, ime in oče
tovo ime, lastnikovo stanovališče m hišno številko 
kakor tudi skupno površino; v sumärniku pa se mora 
izvršiti seštevek, da se dobi skupna površina občine. 
Po teh podatkih se mora takoj sestaviti razpored po 
kulturah in razredih za vsako občino. 

Ölen 72. 

Popisovalna komisija mora preizkusiti na pod
stavi abecednega seznamka lastnikov, ali se je osno
val za vsakega zemljiškega lastnika poseetni list; 
če se je, se smatra popisovanje zemljišč v tej občini 
za dovršeno. 

Občinska popisovalna komisija mora izvršiti 
svoje delo v določenih rokih. 

Člen 78. 
Za izvršitev vseh del po občinski komisiji se do

loča predsedniku komisije in zapisnikarju opštinske-
ga suda (županstva) po 1-50 Din od posestnega lista. 

Pritožbe zoper popis in razred zemjišča. 

Ölen 74. 
Zoper popis, razred in kulturo zemljišča se sme 

vložiti takoj ob popisu ali najkeeneje v 15 dneh po 
izvršenem popisu pritožba pri sreski komisiji. Pra
vica pritožbe gre državnemu organu popisovalne ko
misije kakor tudi lastnikom. Na to pravico je treba 
lastnika opozoriti takoj ob popisu. 

Pritožba je dopustna zoper določitev imena, po
vršine, kulture in razreda. 

Vse pritožbe se morajo vpisovati v seznamke, ki 
so izdelani za to (obrazec št. 31). Pritožbe so opro
ščene plačevanja taks. 

Člen 76. 
Pritožbe se izročajo občinski popisovalni komi

siji, ki jih pošilja obenem z vsemi prijavami, posest
nimi listi, sumarnikom posestnih listov, popisom ob
činskih vzornih zemljišč in seznamkom polj sreski 
komisiji. Ko je popisovanje dovršeno, se smejo vla-

Ölen 82. 
Ko prejme sreska finančna uprava od sreske 

komisije popisni elaborat, izračuni v določenem roku 
po lestvici čistega dohodka v dotičnem sreeu v po
sestnih listih za vsako parcelo katastrski čisti do
hodek po površini, kulturi in razredu ter šešteje Vse 
razpredelke posestnega lista. 

Skupne vsote posestnih listov prenese v eumatnik. 
Y»Hkost čistega dohodka za, vsako parcelo pre

nese v posestne prijave. 
Po teh podatkih izračuni zemljiški davek. 
Za izdelavo davčnega elaborata se določa 0-15 

Din od parcele. 
Potrebna navodila o tem izda minister za finance. 

Ölen 83. 
Izpremembe, nastale po popisu, izvajajo sreske 

finančne uprave. 
Končni del. 

Člen 84. 
Vsa oblastva, bodisi državna, bodisi samo

upravna, morajo nemudoma ustreči komisiji za ugo
tovitev dohodka od zemljišč glede vseh zahtev, ki so 
v zvezi z usvajanjem njej poverjene naloge. Öe ве 
oblastvo ne odzove o pravem času zahtevi komisije 
ali svoji dolžnosti po zakonu o neposrednjih davkih, 
se izvrši posel na predlog komisije ob krivčevih 
stroških ва podstavi razsodbe ministra za finance. 

Kjerkoli veli ta uredba, da. morajo sodelovati 
pri poslovanju občinski odborniki, morajo brez
pogojno ugoditi takemu pozivu. 

Ölen 85. 
Vsi izdatki, navedeni v tej uredbi, obremenjajo 

ustreane partije in pozicije v proračunu generalne 
direkcije katastra. 

Ölen 86. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ

benih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 9. maja 1928.; 

D. K. br. 6381. 

Namestnik miniatoli za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spano s. r. 
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Pokrajina : — 

484 Letnik X. 

Obrazec 4. 

Seznamek tržnih cen. 

Skupina : 

Vzorni cenitveni srez: 

Leto Mesec Kraj 

Cena za 100 kg 

Pšenica 

po«a-
mezno 

po-
vprecno 

Rž 

posa
mezno 

po
vprečno 

1925. 

j Julij 
i Avgust 
: September 
: Oktober 

November 
December 

i Januar 
I Februar 

1926. ! 
; Marec 
! April 

Maj 
Junij 

1925. 

Julij ! 
| Avgust | 
! September 
i Oktober 

November 
December 

1926. 

i Januar 
i Februar 
j Marec 
i April 
j Maj 
I Junij 

Skupaj 

Ječmen Oves 

posa- \ po- posa
mezno jvprečno ' mezno 

po
vprečno 

Koruza 

posa
mezno 

po
vprečno 

Grahorica (grašica) 

seme seno 
posa
mezno 

po- I posa- po
vprečno mezno vprečno 

Navadno seno 
I. vrsta 

posa
mezno 

po
vprečno 

II. vrsta 
posa

mezno 
po

vprečno 

IH. vrsta 
posa
mezno 

po
vprečno 

v dinarjih 

Obrazec 5. 

Pokrajina : Skupina: 

••MBMMB 

Leto 

: 1925. 

i 

j 
i 

i 
! 1926. 

Mesec 

Julij 

Avgust 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

Februar 

Marec 

April 

Maj 

Junij 

Seznamek tvorniskih 

Podatki, pribavljeni od: 

• 
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Obrazec 7. 
Skupina : 

Pokrajina : Vzorni cenitveni srez: 

Seznamek vzporejene vrednosti nekaterih kmetijskih pridelkov proti ceni ovsa. 

Občina 

! 

A 

! 

i B 
i 

Povpreč
na tržna 

cena 
ovsa 

za 100kg 

dinarjev 

i 
; i 

C i 
j 

; i ! 
<• 

; Č 

* 
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Krmska pesa 

H 7 ' od cene 
ovsa 

Skupaj 
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mezno 

po
vprečno 

dinarjev 
za 100 kg 

Zelena krma 

Vo . 
od cene 

ovsa 

posa
mezno 

po
vprečno 

dinarjev 
za 100 kg 
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' 0 

od cene 
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posa
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vprečno-
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. i . . _ . — — . 
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od cene 

ovsa 

i 
! 
i 
i 

posa
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4 8 6 Letnik X. 

Obrazec 8. • 

Vzorni cenitveni srez: ..... 

Seznamek cen za dninarje, postrežništvo, vprego in živino. 

Cena dninarjev na dan 
za čas 

žetve košnje kopi trgatve navadni 

Volarjev Voznikov 

plača s hrano vred 
na leto 

Cena dvovprežne konjske vprege na dan 
za čas 

žetve košnje kopi trgatve navadni 

Cena srednjemu 
delovnemu 

konju volu 
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Obrazec 10. Skupina : 

Pokrajina : Seznamek cen postranskih gozdnih užitkov. 
Vzorni cenitveni srez: 

Ime 
lastnika 
gozda 

i 
j X 

Občina 

Po
vršina 
gozda 

v 
oralih 

Čas 

1 

i 
Д 

Y i 15 i 

Paša 
v gozdih 
v ravnini 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

v hribovitih 
gozdih 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

Želod 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

Bukev ta 
(bukov plod) 

na vso j na 
površino 1 oral 

Skorja 
v hrastovih 

gozdih 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

v iglastih 
gozdih 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

Jezica 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

Drugo 

na vso 
površino 

na 
1 oral 

dinarjev 
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68. 490 Letnik X. 

Obrazec 21. 
Pokrajina: Pokrajina: 

Upravni srez: Vzporedni srez: 

Izračun količnika za pretvoritev vrednosti in za izpremembo zatečenega čistega dohodka od gozdov v novi katastrski 
čisti dohodek. 

Podatki iz upravnega sreza 
v Hercegovini 

i 

! Ime 
; sreza 

1 

Vrsta 
kulture 

2 

Oranice 

Vrtovi 

Travniki 

Vinogradi 

Pašniki 

Vsota 
površin 

Skupna 
površina 
ekonom

skih 
kultur 

ha 

3 

; 

Po
vprečna 
katastr

ska 
vrednost 
na 1 ha 

Din 

4 

- . 

Po
vprečni 

dosedanji 
katastrski 

čisti 
dohodek 
od gozda 
na 1 ha 

Din 

5 

i 
! 

i 

i 
i 

i 
1 

! i 
j 

j 

i i 
\ i 
! ! 

Gozdi j i 

! -

Podatki iz cenitvenega vzporednega sreza 
-... v Dalmaciji 

Ime 
vzpored

nega 
cenitve

nega 
sreza 

6 

1? 

¥ 
co 

E 

a 
• 

i 
i 

ì 
i 
i 

I : 

i 
i 

Vrsta 
kulture 

7 

Oranice 

Vrtovi 

Travniki 

Pašniki 

Vinogradi 

Gozdi 

Dosedanji 
povprečni 

zneski 
katastr
skega 

čistega 
dohodka 
od gozda 
na 1 ha 

v dinarjih 

8 

'5 

"o 
M 
"H 

~> 
O 
"o 
00 

D 

9 

1 
i 

i 
i 

1 
1 

Zmnožek 
stolpca 8. 

s stolpcem 
9., t. j . novi 
povprečni 
zneski ka
tastrskega 

čistega 
dohodka 
na 1 ha 

v dinarjih 

10 

- -

Ugotovljeni »/o 
za uporabo 

novega 
katastrskega 

čistega dohodka 

/o 

novi 
dohodek 

upravnega 
sreza 

na 1 ha 

11 ! 12 

1 
1 

1 

i 
i 

Količnik 
za gozde 
(delitev 

stolpca 12. 
s stolp
cem 5.) 

Količnik 
za 

poedino 
ekonom

sko 
kulturo 
(delitev 

stolpca 10. 
s stolp
cem 4.) 

_ 13 14 
i i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 
i 

; 

i 

j 

! 

! 

u. 
M 3 

II s» 
. — ЕЛ 

e E 
XJ S 
<" 2 
a o 
> .* 
o v 

15 

Izračun 
povprečnega 

količnika 
za ekonomske 

kulture 

1 

1 
16 

! ! 
! ; 

1 ! 
i 
i 
i 

i 
! 

j ; 

1 j 

j i 

1 
i i 

Pokrajina: 

Oblast: 

Obrazec 22. 

Seznamek 
krajevne rodovitnosti zemljišč za ekonomsko kulturo njiv. 

Srez: 

Občina: 

at 
i 'S ; оз 

CO 

Z 

A 

C 

C 

C 

A 

Naziv polja, 
t. j . 

zvani kraj 
zemljišča 

Selište 

Desnice 

Dolovi 

Crkvine 

Označba, * 
številka 

AÌ (Л 

>S 
tu ~ 

=4 

! 
i 

i 
Gornja Čajka ] 

j 

Njive 

>5 
n C 

v o 
a-a = g 
a «j 
N C 

•o 
tu 
In 

0£ 

Ekonomski opis zemljišča 

Zgornja in spodnja plast 

o 

Vrsta in kakovost 
zemlje in njene 
ostale lastnosti 

Temnorjava, jako 
humozna in jako 
plodna, srednje 
lepljiva naplavlje-

na ilovica. 

Rjava, jako hu
mozna in plodna, 
precej lepljiva bla

ga glina. 

Rjavkasta, precej 
humozna in rodo
vitna, lepljiva bla

ga glina. 

Rumenorjava, pre
cej humozna in 
rodovitna, srednje 
lepljiva blaga ilo

vica. 

Rumenkastordeč-
kasta, s kamenjem 
pomešana, povsem 
slabo humozna in 
slabo rodovitna ilo

vica. 

Svetlosivkasta, 
slabo humozna in 
slabo rodovitna, so-
litrna, precej lep

ljiva ilovica. 

Mrtva plast 

Vrsta 
in lastnosti 
. zemlje 

Rumenorjava 
prepustna ilo
vica podobne -
sestave kakor 
zgornja plast. 

Rumenorjava, 
slabše prepust

na glina. 

Rumenkasta, 
slabo prepust

na glina. 

Rumenkasta 
prepustna bla

ga ilovica. 

Prepustna pe
ščena in ka
menita ilovica. 

Rumenkasto-
rdečkasta, tež
ko prepustna 

glina. 

tU 

tu 
a •a o a. 

j 3 

'i 
o 
C 
tU 

E 

Talna lega, 
stopnja vlage 

V ravnini, ne
koliko vzviše
na lega, varna 
poplave ali le

žanja vode. 

V ravnini, ne
koliko vzviše
na , položna, 
ugodna lega 

blizu kraja. 

V ravnini rav
na, toda nizka 
lega; spomladi 
in v deževnih 
letih trpi od 

vlage. 

Na bregu malo 
nagnjena lega; 
ponekod ji ne-
dostaja vlage. 

Na hribu, jako 
strma, odplav-
na, suha in 
oddaljena, po
vsem neugod

na lega. 

V ravnini jako 
nizka in zelo 
vlažna, pone
kod tudi ob

vodna lega. 

Sposobnost zemljišča 
za obdelovanje,- gojenje in uspevanje 

posevkov, sadja in raznih trav 

Obdelovanje se vrši hitro, lahko in po
polnoma v vsakem letnem času. Razno
vrstni posevki, zlasti pa koruza, uspe
vajo jako dobro in dajo obilen pridelek. 

Obdelovanje se vrši dobro in popol
noma vse leto. Vsakovrstni posevki, 
zlasti pa pšenica in koruza, uspevajo 

jako dobro. 

Obdelovanje zemljišča je neugodnejše 
in se ne more vedno izvršiti o pravem 
času. V ugodnih letih uspevajo precej 
dobro razni posevkî, pa tudi koruza 
in ozimna pšenica. V vlažnih letih 

uspevajo posevki slabše. 

Obdelovanje zemljišča se vrši precej 
dobro. V ugodno deževnih letih uspe
vajo dobro vsi posevki; v bolj suhih 
letih pa uspevajo slabše in dajo manjši 

pridelek. 

Obdelovanje se more vršiti samo z mo-
tiko. Zemljišče je izpostavljeno moč
nemu odplavljanju zgornje plasti. Za
sejati se ne more vsako-leto, ampak 
vsako tretje leto. Zaradi nezadostne 
vlage in rastlinske hrane posevki vobče 

slabo uspevajo in malo rode. 

Obdelovanje se vrši težko in ob ne
pravem času, in sicer v dovolj suhih 
letih. Sejejo se samo spomladni posevki, 
a ne vsako leto, nego v ugodno suhih 
letih. V vlažnih letin posevki zgnijejo. 

Pridelek na 1 ha 
• 

vrsta 
posevkov 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

V letih, 
ko se seje, 

rodi: 
pšenica 
koruza. 

V ugodnih 
letih 
rodi: 

pšenica 
koruza. 

q 

Lastnikovo 
ime in njega 

priimek j 

! 

! 

i 
i i 
: 1 
I ! 

J 

i 

i 

i 

i 

i 
1 
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Pokrajina : 

Oblast: 

Obrazec tt. 
Srez: -

Občina : 
штМтШтШтт 

Naziv 
sela 

! 

i 

! A 

1 в 

B 

A 

C 

B 

Naziv polja, 
t j . 

zvano mesto 
zemljišča 

Smogve 

Male 
Dubrave 

Gornjak 

Blata 

Karakuša 

Lipnjak 

Označba 
< (številka) 

kra
jevne 

rodovit
nosti 

značaja 
kra

jevne 
rodovit

nosti 

Sezaamek krajevne rodovitnosti zemljišč 

Razred 

za kultur* uontov. 

Ekonomski opis zemljišč 

.. Kraj, 
kjer ]t gozd, 
in površina 

gozda 

Severni del 
polja 

Smogev ; 
površin« : 

Zapadni deì 
polja 

bübfa'v; 
površina : 

Sfèdi poljà 
Gdrhjakâ. 

tta seVerh! 
sfrarii 

Kraj polja 
ŠtnOgev. 

Vse polje 
KaYaküSa. 

Južni -dd 
polja 

Lipnjaka. 

Vrsta 
in turnus 

(obhodnja) 
gozda 

Visoki gozd; 
turnus : 

ViSòicigozd; 
turnus: 

Nizki gózd; 
hirnus: 

Visoki gozd; 
turmïé: 

Nizki gozd; 
tufhuš : 

* 

NizTti gozd; 
turnus: 

Vrsta drevja 
in razmerje 

zmesi 

Hrast 
Brest \ 
Jesen / 

Hrast 

Hrast 
<3aber i 
Brest / 

Hrast 

Jesen \ 
Cet J 

Vrbi i 
Topol / 

Lipa ) 
Oaber } 
Brest j 

Sestoj 
(obča boniteta 

gozda) 

.ratfed.., . 

• 

Vrsta in kakovost 
žemlje, 

globina plodnotfri, 
stopnja vlage itd. 

zemljišča 

Humozna, rodo
vitna, naplavljena, 
peščena ilovica, 
"ugodno vlažna, 
debele zemeljske 

plasti. 

Humozna, rodovit
na, srednje lepljiva 
ilovica z debelimi 
zemeljskimi plast

mi. 

Humozna in rodo-
vitna, srednje lep-
ijivaîlovica s Sred
nje debelimi ze
meljskimi plastmi. 

Humozna, peščena, 
napla vijena ïlovica 
z debelimi zemelj

skimi plastmi. 

Têmnorjava Kisla 
hùmozna Ilovica. 

Rumenkast^ slab
še humoziw, t; gra
mozom porteSana 
ilovica tenktii ze
meljskih plasti; ne
zadostna vlaga; po
časnejša rastinbolj 

kržljavo drevje. 

Talnâ lega, 
strani sveta, 
oddaljenost 

gozda 

fevna lega, 
ugodna za 

«koriščenje. 

Lega nekoliko 
gričašta, 

taa ukofišcanje 
ugodna. 

Lega gri£astâ, 
nekoliko 
nagnjena, 

oddaljena od 
kraja. 

Lega v ravnini, 
rìékolikò nižja 

in znatneje 
vlažna. 

Lega v ravnini, 
nizka, titočvir-
n'a, ргкеТмпа 

s sipinami. 

N« hribu) jako 
nagnjena tega, 
obrnjena proti 

severu. 

Letni 
tmrastek 
drevja na 

vrai 
nettar 

Hrast 
Brest \ 
Jësën f 

Hrast 
Giba \ 
Brest / 

strast 
Brest i 
Jeseh > 
Cer J 

Pod
nebje 

б 
J2 
"> 
K 

E 
v 
Ë 

S3 

Lastnikovo 
ime 

in bivališče 

Državno 
posestvo. 

Graičinsko 
posestvo. 

Občinsko 
posestvo. 

Občinsko 
posestvo. 

Državno 
posestvo. 

Občinsko 
posestvo. 

•Oblast: 

Srez: 

Obrazec 24. 
• • * " • * • 

Seznamek pol). 
Občina: 

Naziv 
polja 

1 

Katere kulture 
so v polju? 

• 

Njive 

Travniki 

Oozd 

Polje je v favnihl, na griču ali ne hribu, 
vrsta zemlje In lega zemljišča pöedWih 

kultur 

Blaga ilovica v ravnlhï 
ravne peščene lege. 

Blaga ilovica v ravnini 
ravne nizke lege. 

Blaga ilovica v ravnini 
ravne ugodne nizke lege. 

Kisla humozna ilovica 
v ravnini močvirne lege. 

Blaga ilovica v ravnini 
ravne ugodne nizke lege. 

Kisla humoena ilovica 
v ravnini močvirne lege. 

Pridelek ria 1 ha 

Vrata posevkov 
in drevja 

Pšenica. 
Koruza. 

Pšenica. 
Koruza. 

Seno. 

Seno. 

Hrast 50 '/,. 

Spol} 10<>'/.. 

Kakovost 
pridelka 

Jako dobra. 

' Srednja. 

Jako dobra. 

Slabša. 

Jako dobra. 

Slaba. 

Količina 
pridelka v q 

Vkatérfeïfflrjév-
no rodovitnost 

spadajo 
zemljišča v polju 

Ustrezni razred 
zemljišča 
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Obrazec 25. 
Oblast: 

Srez: Občina: 

Seznamek 
sresklh 

občinskih 
vzornih zemljišč za ekonomske kulture. 

3 

2 > 

•a 

cx 

Ekonomski opis zemljišč 

Zgornja in spodnja plast 

Glo
bina 
vem 

Vrsta in kakovost 
zemlje in njene 
ostale lastnosti 

i C 

Temnorjava, jako 
humozna in jako 
plodna, srednje 
lepljiva, naplavlje-

na ilovica. 

Rjava, jako hu
mozna in rodovit
na, precej lepljiva, 

blaga glina. 

Rjavkasta, precej 
humozna in plod
na, lepljiva, blaga 

glina. 

Mrtva plast 

Vrsta 
in lastnosti 

zemlje 
•a o a. 

Talna lega, 
stopnja vlage 

Sposobnost zemljišča 
za obdelovanje, gojenje in sejanje 

posevkov, sadja in raznih trav 

Pridelek na 1 ha 

Vrsta 
posevka 

Naziv polja, 
t. j . 

zvano mesto 
zemljišča 

Rumenorjava, 
prepustna ilo
vica podobne 
sestave kakor 
zgornja plast. 

Rumenorjava, 
manj prepustna 

glina. 

Rumenkasta, 
slabo prepust

na glina. 

i A 

Rumenorjava, pre
cej humozna in 
rodovitna, srednje 
lepljiva, blaga ilo

vica. 

Rumenkasta, 
prepustna, 

blaga ilovica. 

Rumenkastordeč-
kasta, s kamenjem 
pomešana, povsem 
slabo humozna in 
slabo rodovitna 

ilovica. 

Svetlosivkasta, sla
bo humozna in sla
bo rodovitna, soli-
trna, precej lepljiva 

ilovica. 

Temnorjava, jako 
humozna in jako 
rodovitna, srednje 
lepljiva, naplavlje-

na ilovica. 

Prepustna, pe
ščena in kame

nita ilovica. 

Rumenkasto-
rdečkasta, 

težko prepust
na glina. 

o 
C 
CJ 

E 
N 

V ravnini, nekoliko 
vzvišena lega, za
varovana zoper po
plavo ali ležanje 

vode. 

V ravnini, nekoliko 
vzvišena položna 
ugodna lega blizu 

kraja. 

V ravnini, ravna, 
toda nizka lega ; 
spomladi in v de
ževnih letih trpi 

od vlage. 

Obdelovanje se vrši hitro, lahko in 
popolnoma v vsakem letnem času. 
Raznovrstni posevki, zlasti pa koruza, 
uspevajo jako dobro in dajo obilen 

pridelek. 

Obdelovanje se vrši dobro in popol
noma v vsem letu. Vsakovrstni posevki, 
zlasti pa pšenica in koruza, uspevajo 

jako dobro. 

Obdelovanje je neugodnejše ter se ne 
more vselej izvršiti o pravem času. 
V ugodnih letih uspevajo precej dobro 
razni posevki, tudi koruza in ozimna 
pšenica. V vlažnih letih uspevajo po

sevki slabše. 

Na griču, nekoliko 
nagnjena lega; ča
sih nima zadosti 

vlage. 

Rumenorjava, 
prepustna ilo
vica podobne 
sestave kakor 
zgornja plast. 

Na hribu, jako str
ma, odplavna, suha 
in oddaljena, po
vsem neugodna le

ga-

Obdelovanje se vrši precej dobro. V 
ugodno deževnih letih uspevajo dobro 
vsi posevki ; v bolj suhih letih pa uspe
vajo slabše in dajo manjši pridelek. 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

Pšenica 
Koruza 

Obdelovanje se more vršiti samo z 
motiko. Zemljišče je izpostavljeno 
močnemu odplavljanju zgornje plasti. 
Posejati se ne more vsako, nego le 
vsako tretje leto. Zaradi nezadostne 

j vlage in rastlinske hrane posevki vobče 
slabo uspevajo in malo rode. 

V ravnini, jako niz
ka in zelo vlažna 
lega, ponekod tudi 

v vodi. 

V ravnini, nekoli
ko peščena lega, 
ugodno vlažna, za
varovana zoperpo-
plavo ali ležanje 

vode. 

Obdelovanje se vrši težko in ne o 
pravem času, in sicer v ugodno suhih 
letih. Sejejo se samo spomladni po
sevki, in sicer ne vsako leto, nego v 
ugodno suhih letih. V vlažnih letih 

posevki zgnijejo. 

Rast trave obilna. Rasto sladke in 
kulturne trave, pomešane z deteljo. 
Dvakratna košnja. Pridelek sena obi

len, jako dobre kakovosti. 

V letih, 
ko se seje, 

rodi: 
pšenica 
koruza. 

V ugodnih 
letih rodi: 

pšenica 
koruza. 

Selište 

Lastnikovo 
ime 

in njegov 
priimek 

Desnice 

Dolovi 

Crkvice 

Gornja Čaj ka 

V Barah 

Selište 

Oblast: 

Srez: 

Obrazec 26. 

Seznamek o b^skih vzornih zemljišč za gozde. 

Občina: 

Občina 

1 

i 
A 

i 

i 
1 

' B 

! 

1 A 

1 

1 B 
( 

1 
1 

i 

i c 

1 
1 

ce 
•o 
N 
O 
M 
•o 
v 
N 

a: 

I. 

L 

IV. 

IV. 

VIII. 

VIII. 

Ekonomski opis zemljišč 

Kraji, kjer je gozd, 
in površina gozda 

Severni del polja 
Smogev ; 

površina: ha 

Zapadni del polja 
Dubrav ; 

površina: ha 

Na sredi polja 
Gornjaka ; 

površina: ha 

Na severni strani 
kraj polja Smogev ; 

površina: ha 

Vse polje Karakuša ; 
površina: ha 

Južni del polja 
Lipnjaka ; 

površina: ha 

Vrsta in turnus 
(obhodnja) 

gozda 

Visoki gozd. 

Visoki gozd. 

Nizki gozd. 

Visoki gozd. 

Nizki gozd. 

Nizki gozd. 

Vrsta drevja 
in razmerje 

zmesi 

Hrast 
Brest i 
Jesen / 

Hrast 

Hrast 
Brest \ 
Gaber J 

Hrast 
Brest ) 
Jesen \ 
Cer j 

Vrba \ 
Topol J 

Lipa 
Gaber \ 
Brest J 

Sestoj 
(obča boniteta 

gozda) 

razred 

II 

II. 

III. 

III. 

III. 

IV. 

Vrsta in kakovost 
zemlje, globina, 

rodovitnost, 
stopnja vlage itd. 

Talna lega, stran 
sveta, oddaljenost 

gozda od kraja 
zemljišča ; 

Humozna, rodovitna, 
naplavljena, peščena 
ilovica, ugodno vlaž
na, debele zemeljske 

plasti. 

Humozna in rodovit
na, srednje lepljiva 
ilovica z debelimi ze

meljskimi plastmi. 

Humozna in rodovit
na, srednje lepljiva 
ilovica s srednje de
belimi zemeljskimi 

plastmi. 

Humozna, peščena, 
naplavljena ilovica z 
debelimi zemeljskimi 

plastmi. 

Temnorjava, kisla, hu
mozna ilovica. 

Rumenkasta, manj hu
mozna, z gramozom 
pomešana ilovica s 
tenkimi zemeljskimi 
plastmi. Nezadostno 
vlage, počasnejša rast 
inbolj kržljavo drevje. 

Ravna lega, ugod
na za ukoriščanje. 

Lega nekoliko gri-
čevita, za ukori

ščanje ugodna. 

Lega gričevita, ne
koliko nagnjena, 
bolj oddaljena od 

kraja. 

Lega v ravnini, 
nekoliko nižja in 
znatneje vlažna. 

Lega v ravnini, niz
ka, močvarna, pre
sekana s sipinami. 

Na hribu, močno 
nagnjena lega, obr
njena proti severu. 

i 

Letni prirastek 
lesa 

oral 
n a TT7— hektar 

Hrast 
Brest 1 
Jesen / 

Hrast 
Gaber \ 
Brest / 

Hrast 
Brest 1 
Jesen > 
Cer J 

Ol 

<u 
a •a 
o ••• 

D. 

E 
o 
E 
E 

N 

Lastnikovo ime i 
in bivališče 

i 

i 

Državno posestvo 

Posestvo graščine 

Posestvo občine j 

i 
—_ 1 

i 

Posestvo občine 

Državno posestvo 

Občinsko posestvo ! 
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Obrazec 27. 

Pokrajina : Oblast: 

Lestvica novega katastrskega čistega dohodka od zemljišč 
na 1 hektar. 
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1. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

Vili. 

Srez: 

Katastrski čisti dohodek 

vzpo
rednega 

sreza 

Din 

I-I II. 1 
III . ; 

IV. i 

v . I 
I-I 

li. 1 
III. 1 
i v . ! 
V . 1 

VI. . 
VII. 1 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

IL 
in 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 
Vili. 

1. 
li. 

III. 
IV. 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

Vi. 
VII. 

VIII. 

% za 
uporabo 

i 

! 

upravnega sreza 

celotni za
okroženi 

dinarjev 

' 

-

Srez: | 
Katastrski čisti dohodek 

vzpo
rednega 

sreza 

Din 

7. za 
uporabo 

upravnega sreza 

celotni za
okroženi 

dinarjev 

l 
1 

' j 

Obrazec 28. 

Pokrajina : Srez: 

Oblast: Občina: 

Posestna prijava 

(priimek, ime, popolno očetovo ime, stanovališče, hišna številka 

>u 
4/1 

si" 
N S 

> 
cu 

MO 

v. 

v, 

v, 

7. 

VB 

I 
! 

VB 

J 
j 

7, 

Naziv 
polja 
(zvani 
kraj), 

kjer je 
zem
ljišče 

Selo 

Selo 

Selo 

Selišče 

Gaji 

Gaji 

Vrsta 
ob

delave 
(kultura) 

zem
ljišča ali 
označba 
nerodo
vitnega 

zem
ljišča 

Hiša in 
dvorišče 

Vrt 

Sadov
njak 

Njiva 

Travnik 

Cesta 

Gaji j Gozd 
i 
i 

! 

Skupaj . . 
i 

Površina 

ha a m« 

Zemljišče 
v ravnini, 
na griču 

ali na hribu, 
vrsta in lega 

zemljišča 

V ravnini, 
blaga glina 

V ravnini, 
blaga glina 

Glina, 
visoka ravan 

Glina, v rav
nini, ugodno 
nizke lege 

Glina, v rav
nini, ugodno 

nizke lege 

Pridelek na 1 ha 

Vrsta 
po

sevkov 

Razna 
ze

lenjava 

Slive 

Pšenica 
Koruza 

Seno 

Hrast V, 
Jeseni,, 
Brest) '» 

Ka
kovost 

pri
delka 

Dobra 

Dobra 

Dobra 

Prav 
dobra 

Prav 
dobra 

O" 
•s 

"53 
TJ *c a. 
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cu 
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SX 
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Katastrski 
čisti 

dohodek 
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i 
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1 
| davka Din 
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1 i 
i 

Obrazec 29. 
Oblast: Občina : 

Srez: St.. Hišna številka: 
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•55 
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v, 
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v, 
v« 
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Naziv polja 
ali zvanega 

kraja 

Selo 

Selo 

Selo 

Selišče 

Gaji 

Gaji 

Gaji 

Skupaj 

•o 
cu 
t« 

È 

Posestni list 

Vrsta kulture 

Oranica 

ha a 

1 

m« 

Sadov
njak 

in vrt 

ha a m« 

— 

Travnik 

ha 

— 

a m* 

Vinograd 

ha a 

— 

1 
1 

m« 

Pašnik 
in 

planina 

ha 

1 

— 

— 

a 

— 

m1 

Gozd 

ha a ms 

Trstičje, 
močvara, 
ribnjak 

in jezera 

ha 

" 

a m' 

i 

— 

i 

1 

Davka oproščena 
in nerodovitna 

zemljišča 

ha a m» Označba 
uporabljanja 

Dvorišče 
Hiša 

In dvorlSče 

Cesta 

Skupaj 

ha a m' 

Čisti 
do

hodek 

Din P 

Pripombe 
za 

voditev 
evidence 

Začasna opro
stitev od davka 

Čisti 
do

hodek 

Din P 

Zem
ljiški 
davek 

Din P 

Ostane 

Davku 
za

vezani 
čisti do
hodek 

Din P 

Zem
ljiški 
davek 

Din P 

— 
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Obrazec 30. 

Oblast: 

Srez: Občina: 

Sumarnik posestnih listov. 
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Sadov

njak, 
vrt 

haj a jm'i ha 

— — — 

i 

1 

1 

a |m' 

1 
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Vinograd 
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Pašnik, 
planina 

haj a Im* 
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. Gozd 

ha a | m ' 

i 

— — 
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Trsti čje, 
močvara, 
ribnjak 

in jezera 

ha a 

— 

— 

! 

— 

1 
1 

— 

— 

— 

m» 

— 

— 

— 

Davka 
prosto in 
nerodo

vitno 
zemljišče 
ha| a |m* 

— 

— 

i 

i 

— — 

— 
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Skupaj 

ha| a I m' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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Cisti 
do

hodek 

Dinlp 

i 

-

— 

— 

— 

Zem
ljiški 
davek 

Din|p^ 

— 

— 

— • 

_.. 

— 

Začasno opro
ščeno davka 

Čisti 
do

hodek 

Din |p 

— 

— 

— 

Zem
ljiški 
davek 

Din |p 

_-.-. — 

— 
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Davku 
za

vezani 
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hodek 
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Zem
ljiški 
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Oblast: 
Obrazec 31. 

Srez: Občina : 
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Prosilčevo ime 
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Seznamek pritožb, vloženih 

Podatki po popisnem elaboratu 
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ime, njega 

hišna številka 
in stanovališče 

'S 

1 Q 

— 

..... 

Ol 

'ČJ 

o 
Cd 

a. 
ca 

'> 
•55 

— 

— 

ca 
u. 

_2 
"3 
* : 

— 

•a 
u 
I M 
N 
ca 

Površina 

ha a 

— — 

m' 

— 
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Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

TJ. br. 6979/1. 
Razpust društva. 

«Vinarsko društvo v Šmarju pri Jelšah» je po 
§ 24. društvenega zakona razpuščeno, ker nima več 
pogojev za pravni obstoj. 

V M a r i b o r u , dne 25. junija 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 26/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. julija 1928. 

S r e z 
> = 

S-8 
•ai 
o> 

s-s Si 
« o °> 

Skupina lifuznih bolezni. 
Celje | 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah • 

Skupaj . | 11 

Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 

j Murska Sobota . . 
Prelog 
Pre valj e 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah. 

Skupaj . | 40 

Ošpice. 
Dolnja Lendava . . 2 

3 
2 
1 
1 

3 

tinka. -
8 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
2 

i 
1 
4 
1 
1 

— Scarlatina. 
2 

6 

4 

2 

4 
3 

i 1 
1 
, 
1 

' 
, 
1 
, 
• 

16 12 

Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 

Skupaj . 

Davica. 
Celje 
Maribor, mesto . . 

j Ptuj 
i Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Morbilli. 

: ! : 

2 i : 

3 i 

42 

— Dipktcria et Croup. 
1 
2 
1 
1 

5 

t 

, 

1 
2 
1 
1 
5 

DuSIjivi kašelj. 
Maribor, desni breg I ! 
Ptuj 35 

— Pertussis 

• i ! 
4 14 

Skupaj . ; 36 ; 4 i 15 

Sen. — Erysipelas. 

25 

25 

j Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . | 6 | 5 

Krčevita odrevenelost. 

3 I 1 

Tetanus, 

6 
1 i 

3 
1 
1 

12 

1 
12 ! 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

1 
2 
2 
1 

3 
1 

1 
, 

, 

i 1 

i 

, 
, 
. 
1 
, 
. 

3 
1 
, 
1 
2 

Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 
V M a r i b o r u , dne 14. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/30. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 16. julija 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sresklh poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 
Maribor, desni breg: Štatenberg: (Stranske Makole 
1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Setarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 1 dvorec). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčani 1 dvorec). Ptu j : Cirkovci 
(Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mez-
govci (Mezgovci 11 dvorcev), Sv. Trojica v Halozah 
(Gorca 1 dvorec), Zgornja Pristova (Popovci 4 dvor
ci). Slovenjgradec: Golavabuka (Golavabuka 1 dvo
rec), Št. Ej pod Turjakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž 
na Vinski gori (Št. Janž 1 dvorec), Stari trg (Stari 
trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Peter v Savinjski dolini (Spodnje Roje 
1 dvorec). Čakovec; Belica (Belica 11 dvorcev), 
Strahoninec (Strahoninec 2 dvorca). Gornji grad: 
Ljubno "(Gornji Ter 1 dvorec), Luče (Luče 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 16. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev.. 
Preds. 1261/18/26—40. 

Razglas. 
Za tretjo porotno zasedanje v letu 1928. so ime

novani: 
I. P r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

1.) za predsednika: Fran R e k a r , predsednik 
deželnega sodišča; 

2.) za njega namestnike: Peter K e т š i č, pod
predsednik deželnega sodišča; višji deželnosodni 
svetniki Anton M l a d i č , dr. Adolf K a i s e r , Jakob 
Л n 11 o g a in Mihael V e h o v a r in deželnosodna 
svetnika dr. Alojzij G r a d n i k in dr. Milko 
G a b e r . 

H. P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e 1 j u : 
1.) za predsednika: dr. Josip K o t n i k , dvorni 

svetnik in predsednik okrožnega sodišča; 
2.) za njega namestnike: višja deželnosodna svet

nika dr. Friderik B r a č i č in dr. Ivan P r e m -
s c h a k in deželnosodni svetnik Valentin L e v i č -
n i k. 
HI. P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 

1.) za predsednika: dr. Fran Ž i h e r , predsed
nik okrožnega sodišča; 

2.) za njega namestnike: dr. Franc P i c h i e r , 
podpredsednik okrožnega sodišča; višji deželnosodni 
svetniki Josip S t e r g e r. dr. Franc P e i 11 e r, 
Fran P o s e g a in Janko G u z e 1 j in deželnosodna 
svetnika Oskar D e v in dr. Franc V i d o v i č . 

IV. P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

1.) za predsednika: dr. Jurij P o l e n s e k1, pred
sednik okrožnega sodišča; 

2.) za njega namestnike: deželnosodni svetniki 
Anton K u d e r, dr. Josip F i s c h i n g e r in Jakob 
L u z n a r. 
Predsedništvo višjega deželnega sodiSča v Ljubljani, 

dne 10. julija 1928. 

Preds. 166/13/28—22. 

Razglas. 
Rudolf K r a m e r , doslej notar v Dolnji Len

davi, prične poslovati na novem službenem mestu v 
Brežicah dne 18. -julija 1928. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 13. julija 1928. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 3 0. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglaeit-
veni rok do dne 3 0. a v g u s t a 1 9 2 8. Ugotovit
veni narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 140 
dne 1 3 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 14. julija 1928. 

S 19/28-4. 1566 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Petra B i z 

j a k a , mizarja v Spodnji Šiški, Celovška cesto. 
Konkurzni komisar: dr. Milko Gaber, svetnik 

deželnega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: dr. Josip Tomšič, odvetnik v 

Ljubljani. 

S 7/28—60. 1489 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženka Josipina T o p l a k , trgovka na 

Polzeli. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženka, se določa narok 
na dan 7. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 2. 

Obenem se dovoljuje zaznamba, da je prepove
dano odtujiti in obremeniti -terjatev Friderika To
plaka, trgovca na Polzeli, iz notarskega pisma z dne 
.23. marca 1928. v znesku 60.000 Dir* s pripadki, 
vknjiženo na vi. št. 29 in 559, davčna občina Pol-

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 4. julija 1928. 

1563 S 12/28—37. 

Oklic 
Zaradi likvidiranja naknadno priglašenih terjatev 

in sklepanja o prisilni poravnavi, ki jo predlaga v 
konkurznem postopanju prezadolženec Ivan P e -
t e r n o 1 j , trgovec v Dolenji Dobravi št. 20, se 
določa narok na dan 3 0. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Okrajno sodišče v Skoïji Loki, oddelek L, 

dne 17. julija 1928. 

Cg la 484/28—1. 

Oklic 
1528 

Matilda Hauptman, zase-bnica v Banovcih, zasto
pana po drju. Rudolfu Ravniku, odvetniku v Mari
boru, je vložila zoper Iva H a u p t m a n a, bivšega 
učitelj», sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
razveljavitve notarskega zapisa. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je bivališče Iva Hauptmana neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Josip Leskovar, odvetnik 
v Mariboru. ч * 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 7. julija 1928. 

1380 C 85/28—1. 

Oklic 
Ivan Ušlakar, notar, v Sevnici, je vložil zoper 

Antona G l a s a, posestnika v Rožnem, sedaj nezna
nega bivališča, tožbo zaradi 587 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je bivališče Antona Glasa neznano, se mu 

postavlja za skjbnika Ivan Krizman, posestnik v 
Sevnici. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 14. junija 1928. 

T 24/28—3. 1554 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Stanka J u g a , zasebnega urad

nika v Ljubljani, Wolfova ulica št. 10/П, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Vložna knjižica št. 773 
Slovenske banke v Ljubljani z vlogo 3200 Din, gla
seča se na ime: Stanko Jug. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje^paj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se objavi ta razglas v Uradnem listu, ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je vložna knjižica brez 
moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 27. junija 1928. 

Ne I 534/28—3. 1526 

Oklic vložne knjižice. 
Na predlog Frančiške P r e ž l j e v e v Lepencah 

št. 31. se oklicuje nastopna vložna knjižica, ki jo 



68. 
je predlagateljica baje izgubila: Vložna knjižica 
Hranilnice in posojilnice v Bohinjski Srednji vasi 
št. 681, vredna 6910 Din. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj jo po
kaže sodišču v š e s t i h m e s e c i h od dne, ko se 
razglasi ta oklic; tudi drugi udeleženci morajo pri
javiti svoje ugovore zoper ta predlog, ker bi se sicer 
vložna knjižica po preteku tega roka razveljavila. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 
dne 11. julija 1928. 

E 259/29. 1603 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. a v g u s t a l 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Vid, vi. št. 155. 

Cenilna vrednost: 13.124 Din 60 p; vrednost pil-
teklin: 95 Din; najmanjši ponudek: 8750 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sođiščar. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 21. junija 1928. 

496_ 

zemljiška knjiga Mirna, vi. št. 26 (hiša št. 45 na 
Mirni z zemljiškimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 39.961 Din 90 p; najmanjši po
nudek: 26.641 Din 28 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 5. julija 1928. 

Letnik X. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, se spre
jemajo do zgoraj navedenega roka. 

Pogoji in specifikacije se dobivajo v pisarni pod
pisane direkcije. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 10. julija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev* 
Št. 351/28. 1487 3—3 

Poziv. 

E 381/28—11. 1558 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: Ivan Osrajnik, posestnik v 

Janževskem vrhu, 
zavezana stranka: Peter L a u k o in Zofijal 

L a u k o , posestnika v Trbonjah, zaradi 15.000 Din 
s pripadki. 

Izvršba z dražbo zavezancema lastnih nepremič
nin: zemljiška knjiga Trbonje, vi. št. 9, ki jo je 
dovolilo podpisano okrajno sodišče s sklepom opr. 
št. E 381/28—3, je po § 200., št. 3, izvršilnega reda 
ustavljena. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi iste 
terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 9. julija 1928. 

Podpisana notarska zbornica pozivlje vse one, 
ki menijo, da smejo po § 25., prvem odstavku, no
tarskega reda na podstavi svoje zakonito pravice 
terjati kaj plačila iz kavcije bivšega notarja Janka 
R a h n e t a n a Brdu, naj priglase svoje zahteve pri 
tej zbornici v š e s t i h m e s e c i h po tretji objavi 
tega poziva. 

Po tem roku se izroči ta kavcija lastnikom ne 
glede na njih terjatve. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. julija 1928. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

Št. 5ИЗ/П. 1535 2—2 

Nabava cevnega instalačnega materiala 
in izolirane žice. 

Na podstavi členov 82. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu nabavi podpisana direkcija dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno pogodbo 
različen cevni instalni material in izolirano žico. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj че 
pošljejo v dveh izvodih; ceno je postaviti franko 
Velenje, vštevši državne davščine, in označi naj .*е 
dobavni rok. 

Specifikacija in pogoji se dobivajo v pisarni pod
pisane direkcije. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. julija 1928. 

St. 6023/28 in 6024/1928. 1561 

Razglas. 

E 2191/28—7. 1368 

j <TJ č i t e 1 j s k i d o m», r. z. z o. z. v Ljubljani, 
in K m e t i j a k a s t r o j n a z a d r u g a, r. z. z o. z. 
v Horjulju, uživata po naredbi gospoda ministra za 
finance z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni 
list z dne .7. januarja 1924., št, 3/1), oprostitev od 
plačevanja taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 
20. julija 1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 14. julija 1928. 

Št. 1397. 1466 3—2 

Razpis učnih mest. 
Odbor za vzdrževanje višjih razredov na državni 

realni gimnaziji v Murski Soboti razpisuje za šolsko 
leto 1928./1929. štiri učna mesta, in sicer: 

2 učni mosti za slovenščino in srbohrvaščino; 
1 učno mesto za francoščino in nemščino; in 
1 učno mesto za matematiko in fiziko. 
Prošnje naj se vlože do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
pri ravnateljstvu državne теа1пе gimnazije v Murski 
Soboti. Prednost imajo diplomirani, odnosno deloma 
izprašani profesorski kandidati. 

Namestitev izvTši velika občina Murska Sobota. 
Službeni prejemki so isti kakor v državni službi 

in leta, prebita v samoupravni službi, se štejejo v 
državno službeno dobo. 

Prosilci pa se morajo zavezati, da ne zapuste-
službe vsaj do konca šolskega leta. 

V M u r s k i S o b o t i , dne 4. julija 1928. 
Predsednik: Josip Benko s. r. 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. a, v g u s t a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gorica, vi. št. 70. 

Cenilna vrednost: 85.743 Din; vrednost priteklin: 
2955 Din (že všteta v cenilni vrednosti); najmanjši 
ponudek: 57.164 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 14. junija 1928. 

E 256/28—5. 1308 
DraSbeni oklic. 

Dne 1. a v g u s t a l 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba r..'premičnin: 
zemljiška knjiga Ostrožno, vi. št. 1, in zemljiška 
knjiga Dolga gora, vi. št. 12 in 191. 

Cenilna vrednost: 26.361 Din 40 p; vrednost pri
teklin: 5240 Din; najmanjši ponudek: 21.067 Din 
60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobrf^veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek H., 

dne 1. junija 1928. 

Št. 5069/1928. 1556 3 - 1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe oblastne kostanjeviško-oštrške ceste 
p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a 
c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 10. a v g u s t a l 9 2 8 . 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta, v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša 1,032.575 Din 27 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. julija 1928. 

Razne objave. 
1562 Poziv na občni zbor. 

i 

j S o c i a l i s t i č n a t i s k o v n a z a d r u g a , 
i r. z. z o. z. v L j u b 1 j a n i, sklicuje svoj redni občni 
j zbor na nedeljo dne 2 9. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob desetih 
i v prostore «Ljudskega doma» v Mariboru z nasled
njim dnevnim redom: 

1.) Čitanje zapisnika. 
2.) Poročilo predsedništva. 
3.) Sklepanje o likvidaciji zadruge. 
4.) Raznoterosti. Upravni odbor. 

E 106/28—12. 1613 
Dražbeni oklic. 

Dne 8. a v g u s t a l 9 2 8. ob desetih'bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 

Št. 1159. 1555 3 - 2 

Razglas. 
• Javna licitacija za adaptacijo cestarske hiše ob 
1 Trojanski državni cesti v Zgornji Polskavi se bo 
i vršila dne 2 0. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi 
! št. 51 gradbene sekcije v Mariboru. 
! Proračunj>ena vsota: 80.856 Din 41 p. 
; Podrobni razglas je bil objavljen v Uradnem 
i listu 67 z dne 17. julija 1928. 
j Gradbena sekcija v Mariboru, 
j dne 14. julija 1928. 

Št. 5158/11. " 1534 2—2 

Nabava raznih vijakov in privarilnih 
koncev. 

Podpisana direkcija nabavi dne 3 0. j u l i j a 
1 9 28. ob 11. uri s pismeno direktno pogodbo razne 
vijake in privarilne konce. 

1557 Razid društva. 
«Orliški krožek» v Laškem se je po sklepu obč

nega zbora z dne 15. maja 1928. prostovoljno razšel. 
V L a š k e m , dne 16. julija 1928. Odbor. 

1560 Razid druStva. 
Društvo «Orjuna» v Središču se je po smrti 

svojega predsednika meseca novembra 1927. prosto
voljno razšlo. 

V G r a b a h, dne 17. julija 1928. 
Anton Kukuvec s. r., bivši podpredsednik. 

1524 3-3 Objava. 
Izgubil sem službeno legitimacijo za nošenje 

orožja, ki jo je izdala dne 5. novembra 1927. pod 
št. 2616/27 sreska uprava finančne kontrole v Dravo
gradu na ime: Nikola Korač, podpreglednik finančne 
kontrole v Pernicah. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Nikola Когаб s. r., podpreglednik. 

r 

v 

Odgovorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani. — Tiska In izdaja: Delniška tiskarna, d. d, v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . 

69. V Ljubljani, dne 24. julija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI LI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V e e b l n a i 
Iz <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
243. Pravilnik o poslovanju oddelka za računovodstvo in finance pri 

ministrstvu za šume in rudnike. 
244. Odločba, s katero se selekcionirano mahurjevo seme oprašca pla

čevanja uvozne carine. 
245. Pojasnilo glede oprostitve selekcioniranega mahurjevega semena 

od plačevanja uvozne carine. 
246. Odločba, da se smatrajo leseni pobarvani sodi, v katerih se uvaža 

sojevo olje, za priznan zavoj. - , . , , . 
247. Odločba o tari na motvoze in vrvce iz bakrene žice in iz ba

krove zlitine in na vrvi iz železne žice. 

248, 

249. 

Uporabljenje minimalnih stavkov na blago, ki izvira iz kraljevine 
Velike Britanije in njenih kolonij, posestev, protektoratov, domi-
nijev itd. 
Odločbi, s katerima se ukinjata davčna urada v Tržiču in v 
Velikih Laščah. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč In sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 
Razne objave. 
Objava glede naročnine. 

250. Tarifna obvestila. 

Popravek. 
V Uradnem listu 68 naj se glasi datum 

izdaje pravilno 20. julija (ne: jnnija) 1928. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca'1, 

Številka 157 z dno 11. julija 1928.: 
Odlok namestnika ministra za finance- z dne 

26. maja 1928.: Za stalnega davčnega pripravnika •> 
5. skupini II. kategorije je potejen Ivan B o h a k , 
davčni pripravnik pri davčnem uradu v Ptuju. 

Številka 158 z dne 12. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju

nija 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. kategorije 
v 6. skupino I. kategorije dr. Stanko N o v a k, tajnik 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
19. maja 1928.: Premeščeni so po službeni potrebi: 
davčni oficial v 3. skupini II. kategorije Ivan M a -
d r o n i č od davčnega urada v Litiji k davčnemu 
uradu v Kočevju: davčni asistenti v 4. skupini II. ka
tegorije: Marijan O b e r s n u od davčnega urada v 
Gornjem gradu k davčnemu uradu v Litiji za šefa 
tega urada; Stanislav P l e s k o v i č od davčnega 
urada v Žužemberku k davčnemu uradu v Gornjem 
gradu za kontrolorja tega urada: davčni pripravnik 
v 5. skupini 11. kategorije Rudolf B r u n n s t e i n ет 
od davčnega urada v Kočevju k davčnemu uradu 
v Žužemberku. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
19. maja 1928.: Premeščen je po službeni potrebi 
davčni asistent v 4. skupini II. kategorije Leopold 
H a 11 e r od davčnega okrajnega oblastva v Mari
boru k davčnemu uradu v Mariboru. 

Odlok ministra za finance z- dno l.maja 1928.: 
Upokojen je po členu 141. uradniškega zakona Fran 
K o č i j an. podinspektor finančno kontrole v 3. sku
pini H. kategorije v škof ji Loki. 

Odlok ministra za finance z dne 14. maja 1928.: 
Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 
službo Miloš M il a d i n o v i c , računski uradnik v 
4. skupini II. kategorije pri računovodstvu delega
cije ministrstva financ v Ljubljani. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
26. maja 1928.: Za stalnega davčnega pripravnika 
v 5. skupini II. kategorije je potrjen Milan" P e t e r -
1 i n, davčni pripravnik v 5. skupini II. kategorije pri 
davčnem uradu v Škofji Loki. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
12. julija 1928.: Za stalnega računskega pripravnika 
v S. skupini П. kategorije je potrjen in obenem po
maknjen v 4. skupino II. kategorije v zvanje knjigo-
vodjevega pomočnika Nikola Z a n e laj, računski 

pripravnik v 5. skupini II. kategorije pri računovod
stvu delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Številka 159 z dne 13. julija ,1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju

nija 1928.:'Postavljcn je na prošnjo za uradnika v 
2. skupini, podskupini b), П. kategorije pri promet-
no-komercialnem oddelku direkcije državnih železnic 
v Ljubljani Pavel M a s i č , dosedanji uradnik v isti 
skupini isto kategorijo v Ljubljani na. Gorenjskem 
kolodvoru. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
12. junija 1928.: Postavljeni so: 

pri glavni carinarnici T. vrste v Beogradu na 
Savi' ža carinika v 4. skupini IT. kategorije carinika 
v isti skupini iste kategorije Ciril Š v a j g e r pri 
carinarnici v Mariboru (po službeni potrebi) in 
ĐoTđe R o k n i 6 pri carinarnici v Ljubljani (na 
prošnjo); 

pri glavni carinarnici T. vrste v Zagrebu za cari
nike v 4. skupini II. kategorije cariniki v isti sku
pini iste kategorije Vladislav A r k o. pri carinar
nici v Ljubljani, Dobrosav M i 1 e n k o v i ć pri cari
narnici v Mariboru in Vladimir T a d e j e v i ć pri 
carinarnici na Jesenicah — vsi po službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici T. vrste v Ljubljani za cari
nika v 3. skupini II. kategorije s pridelitvijo k cen
tralni carinski blagajni carinik v isti skupini iste kate
gorijo Marko D o m a z e t pri carinarnici v Mariboru; 
za carinike v 4. skupini II. kategorije cariniki v isti 
skupini iste- kategorije Đorđe P a v i o v i ć pri cari
narnici v Mariboru, Borivoj K a r a d z i c pri cari
narnici v Novem Sadu in Đorđe I v a n o v i ć pri 
carinarnici v Beogradu; za kemika v 8. skupini 
T. kategorije kemik v isti skupini iste kategorije An-
drija P a š k v a n pri generalni direkciji carin — 
vsi po službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici I. vrste v Mariboru za ca
rinike v 3. skupini II. kategorije carinila v isti sku
pini iste kategorije Matija M ih o l j e vi č pri cari
narnici v Osijeku, Stevan Ž i v k o v i d pri carinar
nici na Sušaku. Anton G r e č k o in Ivan S k a l a 
pri carinarnici v Ljubljani, .Derviš K ah v cd ž i c 
pri carinarnici v Gcderovcih in Živorad P u r i ć pri 
carinarnici v Beogradu; za carinike v 4. skupini 
TI kategorijo cariniki v isti skupini iste kategorije 
Dušan K o v a c e v i 6, Alojzij H r o v a t , Spiridion 
K a p e t a n o v i * in Svetozar M i h a j l o v i c pri 
carinarnici v Beogradu in Ivan T e v ž pri carinar
nici na Rakeku — vsi po službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici I. vrste na Sušaku za ca
rinika v 3. skupini II. kategorije carinik v isti sku
pini iste kategorije Dragomu- C a v i e pri carinar
nici v Dravogradu (po službeni potrebi); 

pri glavni carinarnici TI. vrste v Virovitici za ca
rinika v 3. skupini П. kategorije in vršilca upravni-
ške dolžnosti carinik v isti skupini iste kategorije 
Ivan R e n č e l j pri carinarnici na Jesenicah (po 
službeni potrebi); 

pri glavni carinarnici П. vrste v Gederovčih za. 
carinika v 3. skupini П. kategorije in vršilca uprav-

niške dolžnosti carinik v isti skupini iste kategorije 
Viljem J a k o v č i č pri carinarnici v Mariboru; za. 
carinika v 3. skupini II. kategorije carinik v isti sku
pini iste kategorije Josip R a n di ć pri carinarnici 
v Mariboru; za carinika v 4. skupini II. kategorije 
carinik v isti skupini iste kategorije Oskar K o 1 a r 
pri carinarnici v Ljubljani — vsi po službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici II. vrste v Zemuniku za 
carinika v 3. skupini II. kategorije carinik v isti 
skupini iste kategorije Matija M i h e 1 č i č pri cari
narnici v Ljubljani; za carinika v 4. skupini II. kate
gorije carinik v isti skupini iste kategorije. Jovan 
M r a k o v i ć pri carinarnici' v Mariboru — oba po 
službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici 11. vrste na Jesenicah za 
carinika v 3. skupini II. kategorije carinika v isti 
skupini iste kategorije Edmund Sr e m s pri cari
narnici v Sarajevu (na prošnjo) in Mil osa v S v e t e k 
pri carinarnici' v Zemuniku (po službeni potrebi); 

pri glavni carinarnici П. vrste na Rakeku za ca
rinika v 4. skupini II. kategorijo carinika v isti sku
pini iste kategorije Bogumil M e d an i ć pri carinar
nici v Mariboru in Dragutin Š v a c o v pri carinam 
niči v Zagrebu — oba po službeni potrebi; 

pri glavni carinarnici П. vrste v Gornji Radgoni 
za carinika v 4. skupini II. kategorije carinik, v isti 
skupini iste kategorije Vilko B r o li k pri carinar
nici v Zagrebu (po službeni potrebi). 

Številka 160 z dne 14. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja z dne 16. ju

nija 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. kategorijo 
v 6. skupino T. kategorije Rudolf T r e o, profesor 
na srednji, tehnični šoli v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju
nija 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za. urad
nika v 2. skupini, podskupini b), 11. kategorije pri 
prometno-komercialnein oddelku direkcije državnih 
železnic v Ljubljani Matevž B e r c e , dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije v Mariboru na 
Koroškem kolodvoru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju
nija 1928.: Postavljeni so: pri železniški delavnici v 
Mariboru za uradnika v 1. skupini Ш. kategorijo 
Vekoslav M e d v e š č e k, dosedanji uradnik v isti 
skupini iste kategorije pri prometno-koinercialnem 
oddelku direkcije državnih železnic v Subotici (na 
prošnjo); za postajna načelnika v 1. skupini III. kate
gorije: v Šmarju-Sapu Anton L e š n i k, postajni na
čelnik v isti skupini iste kategorije v Mirni peči (na 
prošnjo), in v Mirni peči Vincenc J u g , postajni 
načelnik v Šmarju-Sapu (po službeni potrebi). 

Odlok ministra za notranje posle z-dne 5. junija 
1928.: Postavljen je za višjega sreskega nadzornika 
policijskih agentov v 3. skupini П. kategorije pri 
policijski direkciji v Ljubljani Silvan P e č e n k o , 
policijski uradnik v 5. skupini II. kategorije pri isti 
direkciji. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 3. julija 
1928.: Postavljen je za sreskega nadzornika policij
skih agentov v 3. skupini II. kategorije pri policijski 
direkciji v Ljubljani Fran Ž a j d e l a , revirni nad-

.•i-Ji^oSiOiJfc-A-iivi 
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zoruik policijskih agentov v 4, skupini II. kategorije 
pri isti direkciji. 

Odlok namestnika ministra za finance, ministra 
za trgovino in industrijo, z dne 7. junija 1928.: Davč
ni urad v Marenbergu je ukinjen in vsi njegovi posli 
so dodeljeni davčnemu uradu v Slovenjgradcu.* 

Številka 161 z dne 16. julija 1928.: 
Odlok miniera za notranje posle z dne 26. junija 

15)2$.: Pomaknjeni so iz 3. skupine 111. kategorije v 
2. skupino III. kategorije Josip K e k. Ivan M o č 
n i k in Leopold FI or i j an. okolišni nadzorniki 
policijskih agentov pri policijski direkciji v Ljub
ljani. 

Številka 162 z dne 17. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. ju

nija 1928.: Postavljeni so: pri generalni direkciji 
eariu za kemika v 6. skupini I. kategorije- Mioljub 
T o d o r o v i e, kemik v isti skupini iste kategorije 
pri carinarnici v Ljubljani (po službeni potrebi); pri 
glavni carinarnici I. vrste v Ljubljani za skladiščnika 
v 1. skupini III. kategorije Fran V a v p o t i č. skla
diščnik v isti skupini iste kategorije pri carinarnici 
v Skoplju (na prošnjo); pri glavni carinarnici I. vrste 
v Mariboru za revizorja v 2. skupini IT. kategorijo 
Mladinko R o j e. revizor v isti skupini iste katego
rijo pri carinarnici v Splitu, in Milan K o v a n o v i o, 
upravnik v isti skupini iste kategorije pri carinar
nici v Gederovcih (oba po službeni potrebi); pri 
glavni carinarnici I. vrste na Sušaku za skladiščnika 
v 1. skupini 111. kategorije Miloš Đ u r č i č. skla
diščnik v isti skupini iste kategorije pri carinarnici' 
v Ljubljani (po službeni potrebi). 

Številka 164 z dne 19. julija 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. ju

nija 192S.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save 11. vrste: dr. Edo Š l a j m e r , 

primarij v p. splošne bolnice v Ljubljani: 
z redom. Belega orla V. vrste: dr. Alojzij Za I o 

li ar , upravitelj bolnice za ženske bolezni in babiške 
šole v Ljubljani; dr. Ivo P i r e , predstojnik higien
skega zavoda v Ljubljani: 

z redom sv. Save IV. vrste: dr. Fran D o 1 š a k, 
upravnik splošne bolnice v Ljubljani; dr. Vinko 
G r e g o r i č, primarij v p. splošne bolnico v Ljub
ljani; dr. Leopold J e š e, primarij očesnega oddelka 
splošne bolnico v Ljubljani; dr. Štefan D i v j a k , 
primarij bolnice za duševne bolezni na Studencu; 

z redom sv. Save V. vrste: dr. Zi vko L a p a j n e, 
sreski sanitetni referent v Ljubljani. 

Odlok namestnika miniatra za finance, ministra 
za trgovino in industrijo, z dne 7. junija 1928.: Pre
meščena sta: Ivan B o n a č, davčni upravitelj v 
3. skupini H. kategorijo in šef davčnega urada v 
Marenbergu, za davčnega upravitelja v isti skupini 
iste kategorije in šefa davčnega urada v Mokronogu; 
Viljem V o u k, davčni asistent v 4. skupini II. kate
gorije pri davčnem uradu v Marenbergu, za davč
nega asistenta v isti skupini iste kategorije pri davč
nem uradu v Slovenjgradcu. 

Odlok namestnika ministra za finance, minititra 
za trgovino in industrijo, z dne 16. junija 1928.: Pre
meščen je po službeni potrebi Fran C i m e r m a n , 
davčni oficial v 4. skupini II. kategorije, od davč
nega urada v Murski Soboti k davčnemu uradu v 
Dolnji Lendavi. 

Objave generalne direkcije davkov: Plačevanja 
takse iz tar. post. 1. taksne tarife so oproščeni za 
vse vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim ob
lastveni, razen v civilnih pravdah: L) «Udruženje 
trgovaca i industrijalaca» v Veliki Kikindi; 2.) «Od
bor za izdavanje Pomenika' i osnivanje fonda pok. 
dr. Nikodima Milaša» v Beogradu; 3.) «Poslovni od
bor gospodarsko - kulturne, izložbe» v Virovitici; 
4.) «Omladinsko društvo ,Sv. Nedelja'» v Prizrenu. 

d) 

Prav i ln ik 
o poslovanju oddelka za računovodstvo 
in finance pri ministrstvu za šume in 

rudnike.4. 

Obče odredbe. 

Člen 1. 
Oddelek'za računovodstvo in finance pri gene

ralni direkciji šum je po členu 256. finančnega za
kona za leto 1927./1928. oddelek za računovodstvo 
in finance pri ministrstvu za šume in rudnike. 

Ta oddelek opravlja vse računsko-finančne posle, 
določene z zakonom o državnom računovodstvu, s 
pravilnikom o delovanju specialnih računovodstev 
in. blagajn in s členom 256. finančnega, zakona za 
leto 1927./192S. 

Člen 2. 
Pri direkciji državnih rudarskih podjetij v Sara

jevu kot avtonomni napravi (.stane računovodstvo 
z blagajno kot specialna blagajna; pri vsaki direk- j c;j g u m ш r u f i n j ] { O V naloge za izplačila pri njih, prav 
ciji šum pa obstoji računovodstvo z blagajno, ki se, tafc0 p a v rgj v s , e p r e j emko. 
mu določa področje s tem pravilnikom. ; Nakazovalec za naloge pri ministrstvu za šume 

Rudarska glavarstva in ostale rudarsko naprave ; n rudnike jo direktor generalne direkcije šum. v 
so podrejene v računsko-finančnih stvareh računo- j visokosti odobritve po členu 7. uredbe o izpre-
Vodstvu direkcije šum, s katerim vrši mesečne in [ membah in dopolnitvah uredbe o ustroju ministr

stva za šume in rudnike z dne 15. marca 1919. in 
o organizaciji šumarske stroke v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, za generalno direkcijo rud-

ter izroča, mesečno izpisek svojih prejemkov in 
izdatkov (izpisek svojih vknjižb) po proračunskih 
partijah in pozicijah dohodkov in razhodkov ge
neralni direkciji državnega računovodstva — od
seku glavnega knjigovodstva — nadalje predlaga 
na koncu lota zaključni račun o dohodkih in raz-
hodkih po poglavjih, partijah in pozicijah v šu
marski in rudarski, stroki brez dokumentov ge
neralni direkciji državnega računovodstva —• 
odseku glavnega knjigovodstva, 
sestavi na koncu računskega leta v stroki ge
neralne direkcije šum po členu 80. zakona o dr
žavnem računovodstvu in členu 14. finančnega 
zakona za leto 1924./1925. izpiske ostankov za 
izplačila; 

e) vodi kontrolnik osebja pri ministrstvu za šume 
in rudnike in njemu podrejenih napravah, iz-
vzernši direkcijo državnih rudarskih podjetij v 
Sarajevu z njenimi podrejenimi napravami; 
2.) izvršuje pri svoji blagajni izplačila po nared-

bah in nalogih na račun generalne direkcije šum in 
rudnikov, otva-rja kredite in izdaja blagajnam direk-

letne obračune o vseh prejemkih in izdatkih. 

Člen 3. 
Računovodstva z blagajno pri direkcijah šum so 

podrejena oddelku za računovodstvo in finance pri 
ministrstvu za šume in rudnike, od katerega dobi
vajo vse naredbe in vsa navodila za izdatke po pro 

nikov direktor generalne direkcije rudnikov v 
visokosti odobritve po členu 2. uredbe o izpremem-
bah in dopolnitvah urodbe o ustroju ministrstva 
za šume in rudnike z dne 15. marca 1919. in o orga-

računu kakor tudi 
in rudarski grani. 

zbranih dohodkili 

Oen 4. 
Direkcija državnih rudarskih podjetij v Sarajevu 

s svojim računovodstvom in s svojo blagajno kakor 
tudi z vsemi državnimi rudarskimi podjetji posluje 
še nadalje kot specialna blagajna; njeno delovanje 
pa kontrolira oddelek za računovodstvo in finance 
pri ministrstvu za šume in rudnike s sodelovanjem 
strokovnih organov, ki jih odredi generalna direk
cija rudnikov. 

Člen 5. 

Uredbe osrednje vlade. 
243. 

Na podstavi člena 256. finančnega zakona za leto 
1927./1928. dopolnjujem izdani pravilnik o poslo
vanju specialnega oddelka za računovodstvo in fi
nance pri generalni direkciji šum v ministrstvu za 
šume in rudnike in vseh direkcij šum tako-te: 

Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike opravlja samostalno svoje 
dolžnosti po predpisih tega pravilnika, pravilnika o 
poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministr
stvih in specialnih računovodstev in blagajn, zakona 
o državnem računovodstvu kakor tudi po ostalih 
zakonskih predpisih in naredbah. 

Dolžnosti oddelka za računovodstvo in finance 
pri ministrstvu za šume in rudnike. 

Člen 6. 
1.) Ta oddelek vodi potrebno knjige po načelu 

kameralncga' knjigovodstva in upravlja blagajno; 
nadzira budgetiranje pri .vseh direkcijah šum in 
rudarskih podjetjih.'skladno s tem pravilnikom, s 
pravilnikom o poslovanju računovodstvenih odsekov 
pri ministrstvih in specialnih računovodstev in bla
gajn kakor tudi s predpisi zakona o državnem ra
čunovodstvu in z zakonom o ureditvi glavnega dr
žavnega računovodstva in ostalih finančnih uprav; 
razen toga pa: 
a) sestavlja predlog proračuna za generalno direk

cijo šum in rudnikov in za njej podrejene na
prave, skladno s predpisi v oddelku M. pravilnika 
o poslovanju računovodstvenih odsekov pri mi
nistrstvih in specialnih računovodstev in blagajn; 

b) pazi na zahtevanje kreditov v šumarski in radar
ski stroki, skladno s predpisom v oddelku III. 
pod A. pravilnika o poslovanju računovodstve
nih odsekov pri ministrstvih in specialnih raču
novodstev in blagajn: 

c) likvidira in pripravlja za podpis ministra za šume 
in rudnike aii njegovega pooblaščenca naredbe 
ali naloge za izplačilo izdatkov, skladno s čle
nom 22. zakona o ureditvi glavnega državnega 
računovodstva in ostalih finančnih uprav in z 
oddelkom Ш. pod D. pravilnika o poslovanju 
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in 
specialnih računovodstev in blagajn; 

č) centralizira v svojih knjigah vse mesečne pre
jemke in izdatke v šumarski in rudarski stroki 
po členu 22. zakona o ureditvi glavnega držav; 

nega računovodstva in ostalih finančnih uprav 

šumarski j nizaciji rudarske stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev s šefom oddelka za računovodstvo in 

I finance; pri specialnih blagajnah državnih rudarskih 
podjetij v Sarajevu direktor dotične direkcije, ra-
čunodajniki pa so voditelji-blagajniki; 

3.) prejema od direkcij šum v pregled in vknjižbo 
mesečne izpiske — obračune o ostvarjenih dohod
kih in izvršenih razhodkih z vsemi dotičnimi doku
menti po poglavjih, partijah in pozicijah. 

Direkcija državnih rudarskih podjetij v Sarajevu 
kot specialna blagajna, pošilja obračune, ki jih vidira 

| krajevna kontrola, brez dokumentov; 
4.) vodi glavni inventar stvari za vse ministrstvo 

* Glej tudi razglas delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, Uradni list 66 z đne 14. julija 1928., 
str. 471. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. junija 1928., št. 145/LXVITI. 

za šume in rudnike, in sicer ločeno za generalno 
direkcijo rudnikov, kakor tudi knjigo potrošnega 
materiala po členu 33. pravilnika o poslovanju 
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in spe
cialnih računovodstev in blagajn; 

5.) pazi na obratno glavnico, ki se dodeli s fi
nančnim zakonom *-vsak o leto. Obračun o obratni 
glavnici morajo pošiljati poedino naprave ločeno od 
obračuna po državnem proračunu na koncu pro
računskoga leta; 

6.) pazi tudi na vso fonde, ustanovljene po zakon
skih predpisih, uredbah in pravilnikih, nadalje na 
ostale dohodke; 

7.) pregleduje po členu 253. finančnega zakona 
za leto 1927./1928. račune in inventarje pri direk
cijah šum imovinskih občin; 

8.) sestavlja po odredbah zakona o glavni kon
troli na koncu računskega leta letni zaključni račun 
o celokupni šumarski in radarski stroki ter ga pred
laga z dokumenti po svoji krajevni kontroli v pre
gled in razrešitev glavni kontroli, in sicer v roku, 
določenem s členom 44. zakona o glavni kontroli; 

9.) opravlja tudi vse ostale posle, ki se mu dodele 
s posebnimi zakoni in predpisi, izdanimi po ministr
stvu za šume in radnike in ministrstvu za finance. 

Člen 7. 
Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr

stvu za šume in rudnike ne zahteva od generalne 
direkcije državnega računovodstva otvarjanja kre
ditov, nego skrbi samo za to, da se giblje zahtevanje 
in porabljanje teh kreditov pri generalni direkciji 
šum in rudnikov kakor tudi pri njenih podrejenih 
napravah v mejah zakona in proračuna. 

Kredite zahteva od generalne direkcije državne
ga ra.cunovodst.va samo, če se predlaga po eni ali 
drugi partiji proračuna obči razhodek (n. pr. po par
tiji za dravinjske doklade, za izdatke po členu 18. 
finančnega zakona za leto 1924./1925. po partiji 
«Državne obveznosti iz prejšnjih let» itd.). 

Člen 8. 
Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr

stvu za šume in rudnike izvršuje samo viremente in 
zvišbe po finančnem zakonu, in sicer po obrazcu, 
predpisanem s členom 16. pravilnika o poslovanju 



69. 
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in spe
cialnih računovodstev in blagajn. 

Proračunske kredite porablja pri vsaki partiji 
samo za ono, kar je imenovano v pozicijah te par
tije, v znesku dotične partije. 

Vsak sklep o virenientiranju mora vročiti od
delek takoj v potrjenem prepisu generalni direkciji 
državnega računovodstva — odseku za izvrševanje 
proračuna — glavni kontroli in krajevni kontroli 
pri ministrstvu za šume -in rudnike. 

Člen 9. 
Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr

stvu za šume in rudnike jo proti ministrstvu za fi
nance in glavni kontroli neposrednji računodajnik 
za vse šumarske in rudarske dohodke in razhodke. 

Zbrane presežke dohodkov polaga neposredno 
glavni državni blagajni po členu 9. finančnega za
kona za leto 1924./1925. 

Člen 10. 
Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr

stvu za šume in rudnike vodi knjigo o polagateljih 
kavcij, v katero vknjižuje na ustrezne partije (po 
denarnih vrstah in vrsti papirjev) vse kavcije iz 
dokumentov o prejemanju in izročanju kavcij, ana
logno oddelku VI. pravilnika o poslovanju računo
vodstvenih odsekov pri ministrstvih in specialnih 
računovodstev in blagajn in analogno členu 25. pra
vilnika za izvrševanje določil iz oddelka «B.» za
kona o državnem računovodstvu. Takšno knjigo vo
dijo tudi vse blag-ajne pri direkcijah šum in pri 
direkciji državnih rudarskih podjetij v Sarajevu z 
blagajnami njej. podrejenih naprav. 

Člen 11. 
Knjigovodstvo oddelka za računovodstvo in fi

nance pri ministrstvu za šume in rudnike pošilja 
mesečne obračune brez dokumentov generalni direk
ciji državnega računovodstva — odseku glavnega 
knjigovodstva — po poteku vsakega meseca naj-
kesnejo v 15 (petnajstih) dneh, letni zaključni ra
čun brez dokumentov pa najkesneje v 30 (tridese
tih) dneh po poteku dotičnega računskega leta.. 

Člen 12. 

Glavna kontrola je ustanovila po členu 58. zako
na o glavni kontroli pri oddelku za računovodstvo 
in finance pri ministrstvu za šume in rudnike, svojo 
krajevno kontrolo, ki mora prisostvovati po pred
pisih zakona o glavni kontroli, zakona o državnem 
računovodstvu in po ostalih zakonskih naredbah 
rednim mesečnim pregledom kas, pregledom skladišč 
potrošnega materiala in inventarja, dajati vize na 
vse prejemke in izdatke, na otvoritve in zatvoritve 
kreditov, na virementiranje in zvišbo kakor tudi na 
mesečne obračune in zaključne račune; to vse mora 
potrjati s svojim podpisom na dotičnih dokumentih 
in knjigah. 

Člen 13. 
Proračun o dohodkih in razhodkih sestavljajo na 

podstavi svojih podatkov direkcije šum in direkcija 
državnih rudarskih podjetij v Sarajevu, ki vpisuje 
tudi podatke, dobljene od vseh njej podrejenih dr
žavnih rudarskih podjetij, generalna direkcija šum 
in rudnikov pa za vse, po predpisih tega pravilnika 
in specialnih navodil ministrstva za finance ali ge
neralne direkcije državnega računovodstva, analogno 
oddelku II. pravilnika o poslovanju računovodstve
nih odsekov pri ministrstvih in specialnih računo
vodstev in blagajn. 

Projektu proračuna o dohodkih in razhodkih so 
morajo priložiti seznamki uradnikov in uslužbencev 
za vsako direkcijo in vsako rudarsko podjetje^ in 
njima podrejene naprave; posebe s pojasnilom o šte
vilčnem stanju, njih plači in ostalih osebnih prejem
kih po partijah in pozicijah kakor tudi pojasnilo o 
vsaki partiji in poziciji materialnih razhodkov. 

Člen 14. 
Kontrola oddelka za računovodstvo in finance 

pri ministrstvu za šume in rudnike ne izključuje 
po členu 6. zakona o državnem računovodstvu kon
trole krajevne kontrole in kontrole ministrstva za 
finance. 

Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike opravlja občasne izredne 
preglede kas, stvari, materiala in inventarja tako pri 
centrali kakor tudi pri direkcijah šum, direkciji 
državnih rudarskih podjetij v Sarajevu, in vseh 
njim podrejenih napravah. Izredni pregledi se vršo 
na podstavi pooblastila, izdanega po mmistru za 
šume in rudnike. Pooblastilo mora biti specialno, za 
vsako kaso posebno, ne pa obče. 

• 4 9 Ц 

Področje blagajn pri direkcijah šum, direkciji držav
nih rudarskih podjetij v Sarajevu in vseh njim pod

rejenih naprav. 

Člen 15. 
Po tem pravilniku in po veljavnih zakonskih 

predpisih pobirajo blagajne; pri direkcijah šum vse 
dohodke, postavljeno ali ne postavljene v proračun: 
i/plačila pa vrše po otvorjenih kreditih in po na-
Ic'gil). ki jih dobivajo od oddelka za računovodstvo 
in finance pri ministrstvu za šume in rudnike. j 

Blagajna pri direkciji šum ne sme izvršiti nobe- j 
nega izplačila brez otvorjenega kredita in izdanegq. j 
naloga za izplačilo. 

Nakazovalec po nalogih je direktor direkcije 
šum, blagajnik pa je računodajnik. 

Blagajne vodijo vse potrebne knjige, sklepajo vso 
mesečne obračune (bilance)' o dohodkih in razhodkih 
ter jih pošiljajo oddelku za računovodstvo in finance 
pri'ministrstvu za šume in rudnike v pregled in 
vknjižbo z originalnimi dokumenti o dohodkih in 
izdatkih. 

Mesečni obračuni se morajo .vročati za vsak 
minuli mesec najkesneje v petih dneh prihodnjega 

Letnik X. 

Ekonoma, ki je organ blagajne zgoraj omenjenih 
naprav, odredi direktor direkcije šum in direktor 
direkcije državnih лЈаагекЉ podjetij v Sarajevu, in 
sicer na predlog direkcij ostalih rudarskih podjetij. 

Ekonom je kot upravitelj po zakonu odgovoren 
za vsako škodo in nepravilnost, iz katere nastane 
škoda. Ves material, inventar in vse instrumente na
bavlja ekonom z zahtevami od oddelka za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rud
nike; ostala državna rudarska podjetja pa vrše to 
po direkciji državnih rudarskih podjetij v Sarajevu. 

Člen 22. 
Iz skladišča vrši ekonom izdaje na rcverz po-

edinih oddelkovnih načelnikov, odsekovnih šefov in 
pooblaščenih oseb z nalogom šefa oddelka za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rad
nike: «Naj se izda». 

Člen 23. 
Predpisi člena 22. tega pravilnika veljajo tudi za 

ekonome, pri direkcijah šum, direkciji državnih ru
darskih podjetij v Sarajevu m vseh ostalih državnih 
rudarskih podjetjih, samo da je, če ni računovod-
stvenega šefa, nakazovalec za izdatek blagajnik. 

meseca. 
Letni računi se morajo vročati najkesneje v 15 

dneh po poteku računskega leta, j Sestava oddelka za računovodstvo in finance pri 
Blagajna opravlja tudi vse računske posle, za k a-1 ministrstvu za šume in rudnike. 

tere dobiva specialne naredbe od oddelka za računo- j 
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rud- \ 
nikc. Oddelku za računovodstvo in finance pri mmj|tr-

Clen 16. stvu za šume in rudnike načeluje šef oddelka, ki ga 
»... T , ••• - nr-stavlia no členu 17 zakona o izpremembah in do-

V4P šumske umave morajo vročit direkciji s-nrn pesuruja, po wuuu ±i. wu u a « i 
\se sum.Kt, upi »iv . ju „„„A,..»,!,, polnitvah o ustro u ministrstva za sume m rudnike 

imena uslužbencev, ki so po zakonu ah razporedu ришил«ш u s u u J l . .. . . . 

dela pooblaščeni, pobirati dohodke po veljavnih 
predpisih. Takim osebam izda šef šumske uprave po
trjeno ročno knjigo, v katero vpisuje dotični poobla-

minister za šume in rudnike sporazumno z ministrom 
za finance; blagajnike pri blagajnah in vse ostalo 
osebje v oddelku za računovodstvo in finance pri 

trieno ročno Knjigo, v катего vpisuje UU4UU1 iĵ v/"'"- » . . , . , . . , s „ i n 
ščenec pobrane dohodke; šefi pa vodijo evidenco o | ministrstvu za. sume ' V ^ f ^ ^ f s a r T 
njih, da oddajajo dohodke pravočasno (najkesneje m pri direkcij, državnih rudarskih podjetij v Sara-

J * ' ' ' . . _ ._ , -... . i_ ;,ч.-п ;»-i ve/ili -mm rtr\r1rpiprnh nr7.flvmh ruf lan do konca meseca; člen 19. zakona o ureditvi glav 
nega. državnega računovodstva). 

Člen 17. 
Oni', ki so pooblaščeni za pobiranje dohodkov — 

državni organi — morajo vročati vse pobrane do
hodke z izpiskom in dokumenti (triplikat objave) 
blagajni direkcijo šum, in sicer: 
a) oni, ki so na sedežu blagajne direkcije šum, takoj 

po povratku s pota, najkesneje v 48 (osem in 
štiridesetih) urah od ure, ko se vrnejo: 

b) oni, katerih službeno področje ni na sedežu bla
gajne direkcije šum, tekom meseca, najkesneje 
do konca onega meseca, v katerem so dohodke 
pobrali (člen 19. zakona o ureditvi glavnega 
državnega računovodstva). 

Člen 18. 

Predpisi členov 15., 16. in 17. za poslovanje bla
gajn pri direkcijah šum veljajo tudi za. vse blagajne 
rudarskih podjetij proti njih specialni blagajni pri 
direkciji državnih rudarskih podjetij v Sarajevu. 

Ekonom in nabave. 

Člen 19. 
Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr

stvu za šume in rudnike ima ekonoma, ki upravlja 
inventarske stvari, potrošni material in instrumente. 

Člen 20. 
Ekonom je odgovoren po zakonu za vsako škodo 

in vsako nepravilnost, iz katere bi škoda nastala. 
Material in ostale stvari nabavlja oddelek za ra

čunovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in 
rudniko na podstavi prejetih zahtev in seznamkov 
od ekonoma, in sicer v mejah za to odobrenih in 
angažiranih kreditov za tekoče proračunsko leto, po 
predpisih zakona o državnem računovodstvu, od
delka «B.», in pravilnika za izvrševanje tega zakona. 

Ves nabavljeni material in druge potrebščine od
daja oddelek za računovodstvo po računu nabave 
svojemu ekonomu, da ga ta vknjiži v skladiščno 
knjigo ali pa v inventar, in postopa nadalje po pred
pisih teh pravil in člena 27. pod b) pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B.» zakona o držav
nem računovodstvu. 

Člen 21. 
Vsaka direkcija šum, direkcija državnih rudar

skih podjetij v'SaTajevu in vsa njej podrejena držav
na radarska podjetja imajo ekonoma, ki upravlja 
inventar, potrošni material, instrumente ter vodi o 
tem predpisano knjige. 

jovu in vseh njej podrejenih državnih rudarskih pod
jetjih pa postavlja minister za šume in rudnike po 
zakonu o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Člen 25. 
V oddelku za računovodstvo in finance pri mini

strstvu za šume in rudnike posluje to-le osebje, do
ločeno s proračunom za leto 1928./1929.: 

en šef oddelka, 
dva inšpektorja, 
en kontrolor, 
dva pisarja, 
trije knjigovodje, 
dva pomočnika knjigovodij, 
en blagajnik, 
en pisar, 
en ekonom 
in potrebno število uslužbencev. 
Osebje blagajn pri direkcijah šum in pri direkciji 

državnih rudarskih podjetij v Sarajevu in vseh njej 
podrejenih naprav je sestavljeno iz osebja, določe
nega v proračunu ministrstva za šume in rudnike. 

Člen 26. 
Knjige, za. skupno računsko in blagajniško (de

narno) poslovanje oddelka za računovodstvo in fi
nance pri ministrstvu za; šume in rudnike se vodijo 
pri knjigovodstvu in blagajni po načelu kameralnega 
knjigovodstva; te knjige so: 

1.) ročna knjiga blagajnikova (obči dnevnik kase 
za prejemke in izdatke), 

2.) državni dnevnik, 
3.) depo-zitni dnevnik, 
4.) državni partijalnik, 
5.) depozitni partijalnik, 
6.) tresorska knjiga, 
7.) kontrolnik kreditov, 
8.) dohodnik, 
9.) razhodnik, 

10.) kontrolnik osebja, 
11.) knjiga inventarja, 
12.) skladiščna knjiga o prejemanju in oddajanju 

materiala, 
13.) knjiga za odpravljanje denarnih pošiljk, 
14.) knjiga za prejemanje denarnih pošiljk, 
15.) knjiga kavcij in 
16.) vse knjige, ki se pokažejo za potrebne. 

Oddelek za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike skrbi za to, da daje v mejah 
tega pravilnika in pravilnika o poslovanju računo
vodstvenih odsekov pri ministrstvih in specialnih 
računovodstev in blagajn vsa navodila ter pred
pisuje obrnace in knjige za čim enotnejšo voditev 
računskih knjig pri blagajnah direkcij šum. 
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Člen 27. 

Blagajne pri direkcijah šum, direkciji državnih 
rudarskih podjetij v Sarajevu in vseh njej pod
rejenih naprav vodijo iste knjige kakor oddelek za 
računovodstvo in finance pri ministrstvu za šume 
in rudnike. Na vsakein dokumentu, ki se tiče mate
rialnih nabav, se mora sklicevati upravitelj (ekonom) 
na list in številko skladiščne ali inventarske knjige, 
kjer je dotična nabava vpisana. 

Nabave se morajo vršiti po zakonu o državnem 
računovodstvu, oddelku «B.», in po pravilniku za 
izvrševanje tega zakona. 

Člen 28. 

Vse knjige, ki jih vodijo direkcije šum in direk
cija državnih rudarskih podjetij v Sarajevu, potrjuje 
oddelek za računovodstvo in finance pri ministrstvu 
za šume in rudnike; knjige, ki jih vodi oddelek za 
računovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in 
rudnike, pa potrjuje generalna direkcija državnega 
računovodstva. 

Člen 29. 
Ves računski arhiv oddelka za računovodstvo 

in finance pri ministrstvu za šume in rudnike vodi 
oddelek za računovodstvo in finance; zato mora 
ustanoviti svoj posebni vložni zapisnik. 

Dolžnosti poedinih uradnikov in uslužbencev. 

Člen 30. 

Šef oddelka za računovodstvo in finance ima te
le dolžnosti: 
a) Skrbi, da izvršuje oddelek vse dolžnosti, odrejene 

s tem pravilnikom, s pravilnikom o poslovanju 
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in 
specialnih računovodstev in blagajn kakor tudi z 
zakonom o državnem računovodstvu, z zakonom 
o ureditvi glavnega državnega računovodstva in 
ostalih finančnih uprav in z zakonom o glavni 
kontroli, ter skrbi, da se opravljajo vsi posli pri 
oddelku in pri blagajnah direkcij šum, direkciji 
državnih rudarskih podjetij v Sarajevu in vseh 
njim podrejenih napravah točno in pravočasno. 

b) Odpira vso uradno korespondenco ter oddaja 
predmete uradnikom v delo z navodilom in na
redbo, kolikor je to »potrebno. 

c) Postavlja na vsak nalog za izplačilo ali za pre
jem za blagajno oddelka pod svojim podpisom: 
«Naj se izplača» ali: «Naj se prejme», ko postavi 
predhodno direktor kot nakazovalec pod svojim 
podpisom naredbo za izplačilo ali za prejem. 

Ce nalog za izplačilo ne ustreza členu 64. za
kona o državnem računovodstvu ali če ni zanj 
predhodnega odobrenega kredita ali če je kredit 
izčrpan aH če ni nalog za izplačilo opremljen s 
pravilno likvidiranim računom ali če se ne javi 
za izplačilo pravi upnik ali njegov redni poobla
ščenec, mora šef oddelka ali blagajnik odkloniti 
izplačilo ter nalog za izplačilo vrniti nakazo-
valcu z dokumenti in » svojimi pismeno po
danimi pripombami vred. Ce nakazovalec ven
darle iznova pismeno odredi izplačilo, referira šef 
o tej stvari ministru za finance; odločba mini
stra za finance je za šefa oddelka in za blagaj
nika obvezna ter ju razrešuje odgovornosti — 
analogno členu 65. zakona o državnem računo
vodstvu, 

č) Izvršuje redni mesečni pregled kas vsakega prve
ga dne v mesecu vpričo šefa ali pa računskega 
preglednika krajevne kontrole njemu podrejene 
blagajne, izreden pregled kas pa, kadarkoli se 
mu zdi to potrebno. Izvršuje izredne preglede 
kas pri direkcijah šum, direkciji državnih ru
darskih podjetij v Sarajevu in vseh njim podreje
nih napravah kakor tudi pri direkcijah šum imo
vinskih občin po pooblastilih, ki mu jih daje mi
nistrstvo za šume in radnike (za vsako kaso po-
sebe). O stanju kas, ugotovljenem ob rednih me
sečnih in ob izrednih pregledih, predlaga poročila 
z izpiski o stanju kas in vsemi zapisniki generalni 
direkciji državnoga računovodstva za inšpektor
ski odsek z označbo, v kakšnem stanju — pra
vilnem ali nepravilnem — je našel kaso in, če je 
stanje nepravilno, kaj je ukrenil, da se nepravil
nost odpravi in kasa zavaruje. 

d) Izvršuje redne mesečne preglede skladišča in 
knjig, ki jih vodi ekonom, bodisi sam, bodisi po 
računskem inšpektorju oddelka, ki ga odredi, 
koncem leta pa tudi inventariziranje. 

e) Gleda na to, da pošiljajo blagajne pri direkci
jah šum in. pri direkciji državnih rudarskih pod
jetij v Sarajevu pravočasno mesečne izpiske (ob
račune o dohodkih in razhodkih za vsak mesec) 

in da pošiljajo izpiske o rednih mesečnih pregle
dih kas z označbo, v kakšnem stanju — pravil
nem ali nepravilnem •— se je našla kasa in, če je 
stanje nepravilno, kaj je direktor ukrenil, da se 
nepravilnost odpravi in kasa zavaruje. 

f) Po potrebi odreja uradnikom tudi posle, ki ne 
spadajo v njih področje. 

Vse zgoraj naštete dolžnosti imajo tudi di
rektorji direkcij šum in direktor direkcije držav
nih rudarskih podjetij v Sarajevu. 

Dolžnosti računskih inšpektorjev v oddelku za ra
čunovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in 

rudnike. 

Člen 31. 
Računski inšpektorji imajo te-le dolžnosti: 

a) Podpirajo pri poslovanju šefa oddelka za računo
vodstvo in finance. 

b) Vrše skladno z zakonom in zakonskimi naredbami 
ministra za šume in radnike izredne preglede 
blagajn in celokupnega poslovanja računovod
stva pri direkciji državnih radarskih podjetij v 
Sarajevu z njeno specialno blagajno, računo
vodstev pri direkcijah šum in ostalih naprav mi
nistrstva za šume in rudnike kakor tudi pri di
rekcijah šum imovinskih občin po členu 253. 
finančnega zakona za proračunsko leto 1927./ 
/1928. 

Izredne preglede odreja za vsako blagajno 
in napravo minister za šume in rudnike na pred
log šefa oddelka za računovodstvo in finance po 
zahtevah generalnih direktorjev dotičnih gene
ralnih direkcij ali pa po zahtevi direktorjev do
tičnih naprav. Izredni pregledi se vrše s poobla
stili, ki se izdajajo prav tako po istih zakonskih 
predpisih, ki veljajo za komisarje po zakonu o 
glavni kontroli. 

c) Pregledujejo mesečna poročila o stanju rednih 
pregledov blagajn pri direkciji državnih rudar
skih podjetij v Sarajevu in pri direkcijah šum, 
ki jih morajo pošiljati dotične naprave oddelku 
takoj po izvršenem rednem pregledu blagajne 
na koncu meseca, ter skrbe, da se pošiljajo ta 
poročila o pravem času; pazijo ob pregledih-kon-
troliranju na to, da se spravijo vsi nepravilni 
posli in začasni izdatki čimprej v red, da ni za
časnih izdatkov, ki jih je bilo treba likvidirati 
o pravem času. 

č) Izdajajo s pooblastitvijo šefa oddelka navodila 
osebju vseh direkcij, da opravlja pravilno in 
pravočasno svojo dolžnost, kakor: voditev knjig, 
upravljanje blagajne, sklepanje mesečnih obra
čunov in letnih računov, kakor tudi da se po
šiljajo ti pravočasno oddelku za računovodstvo 
in finance; vobče skrbe za to, da opravlja raču
novodstvene in blagajniške posle točno in pravo
časno po veljavnih zakonskih predpisih; pregle
dujejo mesečne obračune vseh direkcij in jih po
šiljajo po pregledu krajevni kontroli za vizo. 

d) Preiskujejo popolnoma vse nepravilne posle 
uradnikov in uslužbencev ter podajajo po ugo
tovljenem stanju svoje poročilo z vsemi opaz-
hami in mnenji in svojim predlogom oddelku za 
računovodstvo in finance. 

e) Opravljajo tudi vse ostale posle, ki jih jim dodeli 
šef oddelka z razporedom dela, tudi če ne bi spa
dali v njih pristojnost. 

Ölen 32. 

Kontrolor ima te-le dolžnosti: 
a) Vođi državni in depozitni dnevnik in druge knji

ge, ki jih ustanovi oddelek. 
b) Uverja se, ali je blagajnik točno vpisal vsak pre

jemek in izdatek v svojo ročno knjigo, nadalje 
vzporedi vsak dan dnevnika z blagajnikovo ročno 
knjigo. 

c) Podpisuje z blagajnikom blagajnično stanje vsak 
dan. 

č) Uverja se pred izplačili, ali je naredba ali nalog 
za izplačilo pravilno izdana (izdan) in ali so do
kumenti za izdajo pravilni za likvidacijo. 

d) Hrani drugi ključ od kase, analogno predpisu 
člena 33. zakona o ureditvi glavnega državnega 
računovodstva in ostalih finančnih uprav. 

e) Prisostvuje rednim mesečnim in izrednim pre
gledom kase ter podpisuje z blagajnikom kot so-
voditelj kase ugotovljeno stanje. 

f) Podpiše z blagajnikom tresorsko stanje vselej, 
kadar se vloži denar v glavno kaso ali vzame iz 
nje. 

g) Uverja se (kontrolira), ali so vse vsote, prejete 
po knjigi za prejemanje denarnih pošiljk, vpisane 
v blagajnikovo ročno knjigo, ter to s svojim pod

pisom potrjuje v knjigi za prejemanje denarnih 
• pošiljk. 

h) Podpisuje z blagajnikom, knjigovodjo, šefom od
delka in s šefom krajevne kontrole mesečne in 
letne obračune, ki se pošiljajo generalni direkciji 
državnega računovodstva za odsek glavnega 
knjigovodstva. 

i) Z blagajnikom je solidarno odgovoren za nepra
vilno stanje kase; za nepravilne izdatke pa je so
lidarno odgovoren z blagajnikom in šefom od
delka. 

j) Vknjižujo v dnevnika mesečne obračune po pre
gledu, ki ga je izvršil' inspektor oddelka, po vizi 
krajevne kontrole in po nalogu, ki ga je dalo 
knjigovodstvo za vknjižbo. 

Člen 33. 
Knjigovodja ima te-le dolžnosti: 
1.) Pri knjigovodstvu oddelka za računovodstvo 

in finance pri ministrstvu za šume in rudnike: 
a) Knjigovodja vodi vse blagajniške knjige, dolo

čene v členu 26. tega pravilnika, 
b) Prevzema vsak dan od blagajnika vso dokumente 

o prejemkih in izdatkih prejšnjega dne. Prevzem 
dokumentov potrjuje knjigovodja v blagajnikovi 
ročni knjigi. Vsak mesec sestavi v določenem 
roku mesečni obračun za generalno direkcijo 
državnega računovodstva, na koncu računskega 
leta pa zaključni račun ter ga odda z dokumenti 
vred po krajevni kontroli «glavni kontroli po 
členu 44. zakona o glavni kontroli; generalni di
rekciji državnega računovodstva pa odda prav 
tak račun, samo brez dokumentov. 

Mesečne obračune in zaključni letni račun 
podpisujejo knjigovodja, blagajnik, kontrolor, 
šef oddelka, generalni direktor in šef ali pa ra
čunski preglednik mestne kontrole. 
2.) Pri blagajni direkcije državnih rudarskih pod

jetij v Sarajevu: 
a) Vodi knjige, ki so določene s členom 26. tega 

pravilnika. 
b) Pošilja po poteku vsakega meseca izpiske o do

hodkih in razhodkih (mesečne obračune), in sicer 
direkcij šum z dokumenti o prejemkih in izdat
kih, direkcije državnih rudarskih podjetij v 
Sarajevu pa samo obračune, ki jih je vidirala 
krajevna kontrola, brez dokumentov oddelku za 
računovodstvo in finance pri ministrstvu za šume 
in rudnike, na koncu leta pa tudi letno bilanco 
(zaključni račun) o dohodkih in razhodkih, ko 
mora poslati tudi direkcija državnih rudarskih 
podjetij v Sarajevu originalne dokumente o do
hodkih in razhodkih. Eno in druge obračune pod
pisujejo direktorji, šefi računovodstva, kontro
lorji, knjigovodje in blagajniki. 

Člen 34. 
Blagajnik ima te-le dolžnosti: 
1.) Pri blagajni oddelka za računovodstvo in fi

nance pri ministrstvu za šume in rudnike: 
a) Blagajnik vodi kaso oddelka za računovodstvo in 

finance. Kasa mora imeti dva ključa, od katerih 
hrani enega blagajnik, dragega pa kontrolor. 

b) Za dnevna izplačila jemlje kontrolor z blagajni
kom iz glavne ka.se potrebne vsote denarja za 
ročno kaso; iznos denarja se mora v trosorski 
knjigi odpisati in to potrditi z blagajnikovim in 
kontrolorjevim podpisom; potem pa se mora 
glavna kasa zapreti. Po končanem dnevnem poslu 
so mora ves denar v ročni kasi prešteti; če se 
ujema, se vloži gotovina, najdena v ročni kasi 
po stanju knjige, v glavno kaso; vnos denarja 
se pripiše v tresorsko knjigo in to potrdita bla
gajnik in kontrolor s svojim podpisom v tresorski 
knjigi. Ce se stanje kase ne ujema, naznanita to 
takoj šefu in šef, blagajnik in kontrolor ne smejo 
oditi iz pisarne (blagajne), dokler ne spravijo 
kase v pravilno stanje. 

c) Pri glavni kasi hrani tresorsko knjigo, odpisuje 
v njej vsak iznos iz glavne kase in pripisuje vsak 
vnos v glavno kaso; to potrdita vselej blagajnik 
in kontrolor s svojima podpisoma v tresorski 
knjigi. 

Za vsako nepravilnost v glavni kasi sta soli
darno odgovorna blagajnik in kontrolor, 

č) Pošiljati mora odgovore o prejemu, in sicer 
istega dne, najkesneje v 24 urah; nadalje mora 
izdajati priznanice o prejetih vsotah. Odgovor o 
prejemu in priznanice o prejetem denarju pod
pisuje poleg blagajnika kontrolor z označbo šte
vilke vložnega zapisnika in kje — na katerem 
listu in pod katero številko dnevnika — je pre
jeta vsota vpisana. 
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d) Vrši vplačila (prejemke) in izplačila (izdatke) 
po dokumentih, opremljenih z nalogi general
nega direktorja generalne direkcije šum m gene
ralnega direktorja direkcije rudnikov, s podpisi 
šefa oddelka za računovodstvo in finance («Naj 
se izplača» ali: «Naj se prejme»), z vizo knjigo-
vodjevo, da je kredit na Tazpolago, in z vizo 
kontrol or j evo, da je izdatek pravilen in oprem
ljen s pravilnim računom. 

Poleg vsega tega morajo biti dokumenti 
opremljeni z vizo krajevne kontrple. Brez vize 
krajevne kontrole se ne sme izvršiti noben izda
tek, razen v primerih po členih 68. in 65. zakona 
o državnem računovodstvu. 

e) Gleda na to, da so priznanice pravilne, nadalje 
na to, da so priznanica ali račun in ostale pri
loge zadostno kolkovane po zakonu o taksah in 
da se izvrši izplačilo pravemu upniku ali red
nemu pooblaščencu. 

f) Izvršiti ne sme nobenega izplačila, če ni doku
ment predhodno vpisan v vložni zapisnik. Isto 
velja za prejemke — nobenega prejemka ne sme 
vpisati v dnevnik kaso, če ni bil prej vpisan v 
vložni zapisnik. 

Končne odredbe. 

Ölen 36. 
Finančni posli po tem pravilniku se opravljajo 

pri vseh šumskih in rudarskih napravah z direktnim 
izplačevanjem v gotovini, s poštnimi nakaznicami, 
s čekovnimi položnicami po poštni hranilnici in nje
nih podružnicah. 

Računovodstva direkcije državnih rudarskih pod
jetij v Sarajevu in direkcij šum, ki vrše financiranje 
po čekovnih poslih, morajo voditi v ta namen tudi 
knjige, določene s tem pravilnikom. 

Stanje gotovine po knjigah, ki jih vodijo direk
cije, mora biti enako gotovini pri poštni hranilnici 
in njenih podružnicah. 

Člen 37. 
Rezervni ključi od kas oddelka za računovod

stvo in finance se morajo liTaniti pri glavni državni 
blagajni. Rezervni ključi od kas vseh direkcij' šum 
in direkcije državnih rudarskih podjetij v Sarajevu 
so тотајо hraniti *v kasi oddelka za računovodstvo 
in finance; rezervni ključi šumskih uprav pa se mo
rajo hraniti v kasi dotičnih direkcij, šum. Rezervni 
ključi od kas vseh direkcij rudnikov, rudarskih gla-

g) Vse prejete denarne pošiljke (depozite) — vred- varstev in ostalih rudarskih naprav se hranijo v 
nostne vrečnike, denarne poštno nakaznice in 
čeke — vpisuje, ko se vrednostni vrečniki komi
sijski odpro in ko se pobere denar na nakaznice 
in čeke, v vložni zapisnik in potem v ročno knji
go, kontrolor pa v ustrezna dnevnika. O vsaki 
vsoti v knjigi za prejemanje denarnih pošiljk 
označi list in številko dnevnika, kjer je prejeta 
vsota vpisana. 

h) Po mesečnih obračunih (izpiskih o dohodkih in 
razhodkih) z dokumenti, prejetih od direkcij 
šum, a brez dokumentov od direkcije državnih 
rudarskih podjetij v Sarajevu, in po predhodnem 
pregledu po inšpektorju, vidiranju krajevne kon
trole in danem knjigovodjevem nalogu za vknjiž
bo se obremeni blagajnik v svoji ročni knjigi in 
kontrolor v dnevniku za vse prejemke, razbre
meni pa se v dnevnikih za vse izdatke, 

i) Začasni izdatki se smejo vršiti samo po členu 131. 
zakona o državnem računovodstvu, členu 19. za
kona o ureditvi glavnega državnega računovod
stva in člena 26. uredbe D. R. br. 96.000/20. Bla
gajnik in kontrolor morata skrbeti, da se začasni | 
izdatki v zakonskem roku likvidirajo; drugače 
sta solidarno odgovorna. 

2.) Pri direkcijah šum, direkciji državnih radar
skih podjetij v Sarajevu in vseh njim podrejenih 
napravah : 

Vsa ona opravila, ki so predpisana za blagajnika 
pri oddelku za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike, veljajo tudi za blagajnike 
direkcij šum in direkcije državnih rudarskih pod
jetij in vseh njim podrejenih naprav; vsa ona opra
vila, ki so naložena kontrolorju, pa prehajajo na 
knjigovodje dotičnih naprav. 

Nobenega izdatka ne smejo izvršiti zgoraji ome-
njone blagajne iz svojih kas, dokler ne dobe za to 
od oddelka za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike odobritve kredita po do
tični partiji, opremljene z vizo krajevne kontrole. 

Člen 35. 

Ekonom ima te-le dolžnosti: 
1.) Pri oddelku za računovodstvo in finance pri 

ministrstvu za šume in radnike: 
a) Vodi dnevnik nabav, v katerega vpisuje vse iz

vršene nabave. 
b) Vodi knjigo potrošnega materiala. 
c) Vodi skladiščno knjigo, 
č) Vodi inventar. 

Vse te knjige vodi analogno členu 33. pravil
nika o poslovanju računovodstvenih odsekov pri 
ministrstvih in specialnih blagajn. 

d) Zbira zahteve za nabave, ki se morajo izvršiti po 
tem pravilniku, ter podaja o tem pravočasno od
delku za računovodstvo in finance predloge za 
nabavo. 
2.) Pri direkcijah šum, direkciji državnih rudar

skih podjetij v Sarajevu in vseh njim podrejenih 
napravah: 
a) Vodi vse knjige, za katere se pokažo potreba in 

ki so določene tudi ekonomu oddelka za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in 
rudnike. 

b) Pazi na to, da se zalagajo njegove, pa tudi pod
rejene napravo z vsemi potrebščinami. 

kasi specialne blagajne pri direkciji državnih rudar
skih podjetij v Sarajevu. 

Člen 38. 
Vsa pojasnila in navodila za izvrševanje tega 

pravilnika kakor tudi potrebne obrazce in denarne 
knjige za računovodstvene odseke direkciji šum 
in šumskih naprav izdaja oddelek za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rud
nike, analogno obrazcem in knjigam, predpisanim v 
pravilniku za poslovanje računovodstvenih odsekov 
pri ministrstvih in specialnih računovodstev in bla
gajn in po pravilniku za izvrševanje določil iz od
delka «B.» zakona o državnem računovodstvu, pri 
čemer vpošteva načelo enostavnega knjigovodstva. 

Člen 39. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, kp se raz

glasi v «Službenih Novinah»; takrat prestanejo ve
ljati odredbe pravilnika o poslovanju specialnega 
oddelka za računovodstvo in finance pri generalni 
direkciji šum ministrstva za šumo in rudnike in vseh 
direkcij šum, razglašenega v «Službenih Novinah» 
z dne 23. .julija 1924., št. 166/XXXV.* 

S. R. br. 8424. л.. . t „ . , .. 
Minister za sume m ludmke: 

dr. A. Mijović s. r. 
* 

Ta pravilnik je odobril minister za finance z od
lokom D. R. br. 42.975 z dne 31. marca 1928. 

Temu pravilniku je pritrdila glavna kontrola z 
odlokom št. 47.316 z dne 8. junija 1928. 

2 4 4 . 
Odločba ministrskega sveta, 

s katero se selekcionirano mahurjevo 
seme oprašča plačevanja uvozne carine.** 

Ministrski svet je sklenil v seji z dne 1. maja 
1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi pod C. br, 17.036 to-le: 

1.) Na selekcionirano mahurjevo seme iz tar. 
št. 33., točke 6., uvozno tarife v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi se ne pobira uvozna carina ob 
pogojih, ki jih predpiše minister za finance sporaz
umno z ministrom za poljedelstvo in vode. 

2.) Oprostitev iz točke 1.) se uporablja do dne 
31. julija 1928. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah». 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 1. maja 1928.; C. br. 17.036. 

2 4 5 . 
Pojasnilo glede oprostitve selekcionira
nega mahnrjevega semena od plačevanja 

uvozne carine.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr

skega sveta C. br. 17.036 z dne 1. maja 1928. dajem 

carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu za
kona o obči carinski tarifi po izposlovanem mnenju 
ministrstva za poljedelstvo in vode in po zaslišanju 
carinskega sveta to-le pojasnilo: 

1.) Odločba ministrskega eveta C. br. 17.036/28 
se uporablja samo na ono mahurjevo seme, za katero 
se izvrši najkesneje do dne 31. julija 1928. carinska 
ekspedicija in za katero se do vštetega tega dne 
vplačajo carinske davščine. 

2.) Carinarnice naj dovoljujejo, če tako želi uvoz
nik mahurjevega semena, ki jim prihaja kot navadno 
vagonsko blago, da se sme ocariniti po točki 1. a) 
razpisa C. br. 3687 z dne 30. januarja 1926. v va
gonu brez raztovoritve. 

Uvoz takega semena mora prijaviti deklarant 
carinarnici z uvozno deklaracijo. 

Ob carinskem pregledu naj vzamejo angažirani 
carinski uradniki po deklaraciji ogledke semena po 
veljavnih predpisih, da jih pošljejo v pregled pristoj
nemu kontrolnemu zavodu, skladno z raspisom 
C. br. 19.478 z dne 16. aprila 1924. 

3.) Ko se vplačajo carinske davščine, naj od-
premijo carinarnice s svojimi organi seme v uvoz
nik ovo skladišče, ki ga jim označi uvoznik, ter naj 
ga postavijo pod carinsko nadzorstvo, zaporo in 
kontrolo. 

Če je uvoznikovo skladišče v kraju carinarnice 
ali carinskega oddelka, opravlja kontrolo nad skla
diščem, v katero je seme spravljeno, carinsko ob-
lastvo. 

Če pa je uvoznikovo skladišče v kraju, kjer ni 
carinskega oblastva, vodi kontrolo nad takim skla
diščem in semenom teritorialno pristojni oddelek 
finančne kontrole; v tem primeru mora obvestiti 
carinarnica z dopisom oddelek finančne kontrole o 
številki uvozne deklaracije in o količini uvoženega 
semena ter mu obenem naročiti, naj vodi do nadalj
nje naredbe kontrolo nad skladiščem in semenom, 
da ne pride seme v promet, preden se preizkusi pri 
kmetijski kontrolni postaji. 

4.) Ko dobi carinarnica od kmetijskega kontrol
nega zavoda poročilo, da se sme po rezultatu, dob
ljenem s pregledom, dovoliti uvoz in uporaba tega 
semena v naši državi, mora odpraviti s skladišča 
nadzorstvo, zaporo in svojo kontrolo, odnosno ob
vestiti ono oblastvo, ki je bilo poverjeno z nadzor
stvom, zaporo in kontrolo skladišča, naj jo odpravi 
in izroči blago deklarantu na prosto razpolago. 

Če se ugotovi z rezultatom pregleda pri kmetij
skem kontrolnem zavodu, da uvoza ni dovoliti, mora 
carinarnica deklaranta pozvati, naj postopa po pred
pisu iz členov 67. in 68. carinskega zakona in blago 
vrne v inozemstvo. 

V B e o g r a d u , dne 19. junija 1928.; 
C. br. 23.340. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

2 4 6 . 
Odločba, da se smatrajo leseni pobarvani 
sodi, v katerih se uvaža sojevo olje, za 

priznan zavoj. 
(Dopolnitev člena 10. pravil o tari.)* 

Na podstavi členov 7. in 23. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in po zaslišanju carinskega 
sveta sem odločil: 

Leseni sodi iz trdega ali mehkega lesa, Id so 
pobarvani, a ne lakirani ali polirani in v katerih se 
uvaža sojevo olje, se smatrajo po pravilih o tari za 
običajen zavoj. 

Carinarnicam se naroča, naj s tem dopolnijo 
člen 10. pravil o tari in naj, ko ugotavljajo čisto 
težo blaga, ki se uvaža v zgoraj označenih sodih, 
odbijajo taro, ki je določena za nep&barvane lesene 
sode. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1928.; 
C. br. 24.879. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 
• * Uradni list z dne 12. avgusta 1924., št. 226/75. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. junija 1928., št. 139/XLVI. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. 
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2 4 7 . 
Odločba o tari na motvoze in vrvce iz 
bakrene žice in iz bakrene zlitine in na 

vrvi iz železne žice. 
(Dopolnitev razpisa C. br. 17.814/12.)* 

Na podstavi členov 7. in 23. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in po zaslišanju carinskega 
sveta sem odločil: 

Odredbe razpisa C. br. 17.814 z dne 10. septem
bra 1912.. ki se glase: 

«Na podstavi členov 3. in 20. zakona o obči ca
rinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta sem 
odločil in odrejam carinarnicam, naj uporabljajo na 
blago iz tar. št, 616. obče carinsko tarife, če se uvaža 
na navadnih lesenih okvirih, taro, določeno za lesena 
vretenca: če pa se uvaža namotano na bobne, ki 
imajo na strani prikovane deske v obliki kroga, naj 
uporabljajo taro za enojne sode» — se razširjajo na 
vTvi iz železne žice iz tar. št. 559. tarife k predlogu 
zakona o obči carinski tarifi. 

V B e o g r a d u, dne 30. junija 1928.; 
C. hv. 24.880. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

2 4 8 . 
Uporabljanje minimalnih stavkov nablago, 
ki izvira iz kraljevine Velike Britanije in 
njenih kolonij, posestev, protektoratov, 

dominijev itd.* 
Na zahtevo poslaništva Njegovega britanskega 

Veličanstva v Beogradu, ki mi je bila doposlana po 
ministrstvu za zunanje posle z dopisom U. br. 2580 
z dne 24. junija 1928., sem odločil na podstavi čle
na 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi po 
zaslišanju carinskega sveta v zvezi z razpisom C. 
br. 18.294 z dne 14. maja 1928.: 

Do nadaljnje naredbe se mora uporabljati klav
zula največje ugodnosti tako na blago iz kolonij, po
sestev, protektoratov itd., omenjenih v razpisu C. 
br. 18.294 z dne 14. maja 1928., kakor tudi na, blago, 
ki izvira iz vseh ostalih kolonij, posestev, protekto
ratov itd. kraljevine Velike Britanije, na katero se 
je uporabljala doslej največja ugodnost po razpisu 
C. br. 27.624 z dne 2. julija 1926. 

V B o o g r a d u, dne 7. julija 1928.: C, br. 25.725. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

2 4 9 . 
Odločbi, s katerima se ukinjata davčna 
urada v Tržiču in v Velikih Laščah.** 

Namestnik ministra za finance, minister za trgo
vino in industrijo, je ukinil z odločbama z fine 26. ju
nija 1928., G. D. P. br. 82.603, in z dne 7. julija 1928., 
G. D. P. br. 88.432. davčna urada v Tržiču in v Ve
likih Laščah. 

Vsi posli davčnega urada v Tržiču se morajo 
dodeliti davčnemu uradu v Kranju, vsi posli davč
nega urada v Velikih Laščah pa davčnemu uradu 
v liibnici. 

G a r j e . 

Litija: Velike Pece (Veliko Pece 1 dvorec). Novo 
mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Zakot (Bre
zina 3 dvorci). Črnomelj: Suhor (Suhor 1 dvorec). 
Kočevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), Koče (Handlerji 
10 dvorcev), Kompoljo (Kompolje in Brezje po 1 dvo
rec), Podgora (Podgora 2 dvorca, Podgorica, Zagorica 
in Bruhanja vas po 1 dvorec), Struge (Kolenča vas 
1 dvorec), Sodražica (Žigmarice in Podklanc po 
1 dvorec), V>dem (Cesta 4 dvorci, Podpeč 3 dvorci, 
Ponikve in Zdenska vas po 1 dvorec). Krgko: Cerklje 
(Kalce 1 dvorec). Laško: Laško (Laško 1 dvoTcc). 
Litija: Žalna (Plešivica in Mala Žalna po 2 dvorca, 
Žalna 1 dvorec). Logatec: Bloke (Topol in Studence 
po 1 dvorec. Veliki vrh 2 dvorca), Lož (Lož 1 dvo
rec). Novo mesto: Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), 
Žužemberk (Hinje 2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 
1 dvorec). Škofja Loka: Škofja Loka (Škofja Loka 
1 dvorec), Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Podgorje (Podgorje 3 dvorci). Laško: 
Trbovlje (Čeče 5 dvorcev). Litija: Kresnice (Kres
nice 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Borovnica (Dole 
l dvorec). Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 18. julija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Čeme s. r. 

L. št. 590. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. do dne 7. jnlija 1928. 

S r e z 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 593. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 9. do dne 15. julija 1928. 

O p a E k a: Imena sedežev sreeklh poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. junija 1928., št. 161. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

1 I 1 
. I . 
• i * 
. I 1 

1 
. I 1 

Skupaj . | 10 

Črnomelj . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skrlatinka. 
12 

Scarlatina. 
i 

4 
1 
5 
1 
1 
1 

12 

1 ! 

1 I 
Skupaj . | 37 

I 6 

15 
4 
2 
5 
1 
1 
1 

13 

OSpicc. — Morbilli. 
Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

7 

27 
1 
8 
2 

21 

1 
3 

1 
4 
1 

18 

42 

27 
1 

10 
3 

32 
66 28 16 Skupaj . | 

Davica. — Diphteria et Croup 
Brežice j 1 
Kranj I 2 
Ljubljana, mesto . , 1 
Novo mesto . . . j 
Radovljica . . . . | 1 ; • i 

I 

1 

Skupaj . j 5 i 1 I 

74 

Brežice . 
Črnomelj 
Kranj . . 
Krško . . 

Sen. — Erysipelas. 

" 1 j • j 
1 
1 ! . 
4 i . 

i 
I 1 
i 4 

Skupaj 

Krče*!'a odrevenelost. — Tetanus. 
Novo mesto . . . j 1 i • i • ; 

I Krško 
Vraniëni prisad. — Anthrax. 

. . . . ; i ! . I • I 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 10/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. julija 1928. 

I 1 

I 1 
Trahom. 

Kranj ! 1 j . | 
V L j u b l j a n i , dne 10. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 
! i 

: Splošna javna bolnica 

i Splošna javna bolnica 
! v Čakovcu . . . . 
'. Splošna javna bolnica 
[ v Mariboru . . . . 
i Splošna javna bolnica 
] v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

I Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

i Bolnica Rdečega križa 
i v Konjicah . . . . 
1 Bolnica Križevniškega 
j reda v Ormožu i . 

Bratovska skladnica 
j v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

, Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 

! Hiralnica v Ptuju . . 
; Hiralnica v Muretincih 
! Skupaj . 
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158 

95 

143 

20 

59 

8 

12 
72 

19b 
155 

14 
632 Ì2007 

214 

34 

39 

45 

12 

26 

5 

2 
5 

554 

= 

_.__. 

C3 

9-

Č75 

1 

8 
O 

13 

3 

119 

64 

227 

34 

42 

J 

. 

. 
1 
1 
1 

31 

45 

12 

2/ 

5 

2 
5 
1 
1 
1 

o 

j 
191; 

1 88: 
i 

386' 
1 

124 
1 53i 

98. 

8 

32 
j 

3| 
| 

10 
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195 
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V M a r i b o r u , dne 17. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti:, 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko a. r. 

L. št, 27/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. julija 1928. 

Celje 
Gornji grad . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 

I Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Skupina tifuznih bolcini. 

• i 1 

1 

I 1 

I 

12 4 i ! io 

Griža. — Dvsentcria. 
Ljutomer. • • .1 • I 1 . | . i 1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Dolnja Lendava . . 

i Gornji grad . . . 
i Ljutomer 
j Maribor, desni breg 

Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

6 
1 

12 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

I Konjice . . . 
! Ljutomer. . . 
i Maribor, desni breg 
; Maribor, levi breg 
j Maribor, mesto . 
! Slovenjgradec. _̂ 
j Skupaj 

42 

Ošpice. 
3 

Davica 
'. Šmarje pri Jelšah 

7 j 12 

Morbilli. 

11 

| 35 

Diphteria et Croup. 
. I 1 I • ì 

I Sen 
i Maribor, desni breg 
• Maribor, levi breg . 
: Prevalje 
i Ptuj, mesto . . . 

Erysipelas. 

Skupaj 

15 

I 1 

3 

i 
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Ptuj 
Dušljivi kašelj. 

. . . . I 25 | 

Krčevita odrevenelost. 
1 Maribor, desni breg 

Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 1 

i 2 

Pertussis, 
| 12 | . 

— Tetanus. 
I 

1 I 

1 i 

13 

Skupaj 
V M a r i b o r u , dne 18. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
U V 293/28. 1 5 4 6 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče jo razsodilo s sodbo 

z dne 31. maja 1928.. U V 293/28, da jo Karel 
K o s s ö r, rojen duc 7. junija; 1897. v Ptuju, po 
poklicu mesar v Ptuju, kriv prestopka po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje življcnskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije, storjenega s tem, da ni 
imel dne 1., 3. in 5. maja 1928. v Ptuju n a trgu 
podrobno označenih cen za meso. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu G. navedenega 
zakona na 48 ur zapora in na 300 dinai-jev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 6 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek V., 
dne 16. julija 1928. 

E 466/28—3. 1537 

Oklic. 
Bari T i v a d a r j e v i, rojeni Hozjanovi, posest-

nici v Hotizi, je vročiti, v izvršilni stvari Dolnje 
Lendavske hranilnice, d. d. v Dolnji Lendavi, sklep 
v. dne 14. maja 1928., opr. št. E 466/28—1, s kate
rim se jo dovolila prisilna prodaja njenih zemljišč. 

Ker je sedanjo bivališče Bare Tivadarjeve, ro
jene Hozjanove, neznano, so ji postavlja za skrbnika 
Sima Gai, odvetniški koncipient v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Leadavi, oddelek II., 
dne 14. julija1 1928. 

1567 P 62/28—1, P 61/28—1 in P 75/28—1. 

Razglasitev preklicev. 
S sklepi podpisanega sodišča so bili preklicani: 
1.) Tomaž J a u š o v e c , posestnik v Dragotincih 

(sklep z dne 23. aprila 1928., L 5/28—4), omejeno 
zaradi zapravljivosti; 

2.) Franc F r a d i , posestnik v Galušaku (sklep 
z dne 23. aprila 1928., L 12/27—9), omejeno zaradi 
•zapravljivosti in pijančevanja; 

3.) Karel F r i d l , posestnikov sin v Lešanih 
(sklep z dne 13. maja 1928., L 6/28—5), popolnoma 
zaradi slaboumnosti. 

Za skrbnika, odnosno pomočnika so bili postav
ljeni: 

ad 1.) Franc Sijanec, pismonoša v Dragotincih. 
* ad 2.) Franc Fradl ml., posestnikov sin 
šaku, in 

ad 3.) Ivan Ritzinger, posestnik v Lešanih 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 

dne 25. junija 1928. 

presnega blaga med švicarskimi železnicami na eni 
strani m češkoslovaškimi, poljskimi, madžarskimi, 
romunskimi, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in italijanskimi železnicami na drugi strani. 

S to tarifo se ukinja istoimenska tarifa za prevoz 
potnikov in prtljage z dne 1. maja 1925. 

Vozne cene so izražene v švicarskih frankih. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 30. junija 1928.; G. D. br. 45.934/28. 

j?v9trijsko-jugoslovanska železniška zveza. 

Uvedba zvezne tarife. 
Z dnem 1. julija 1928. do preklica stopi v veljavo 

tarifa za prevoz blaga v prometu med izvestnimi po
stajami, navedenimi v tarifi avstrijskih zveznih 
železnic in privatnih železnic, ki so v upravi držav
nih železnic, na eni strani in postajami Labodske 
doline (Wolfsberg Staatsgrenze-Lavamünd, lokalne 
železnice od Wolfsberga do Dravograda in lokalne 
železnice od Zoltwega do Wolfsberga) na drugi 
strani v prevozu čez proge kraljevine Srbov. Hrva
tov in Slovencev, državna, meja pri Prevaljah-držav-
na meja pri Dravogradu-Meži. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 30. junija 1928.; G. D. br. 47.139/28. 

Železniška tarifa, del I. Dodatek A. 

V železniški tarifi, delu L. z dne 1. oktobra 1925. 
naj se vpiše v dodatku A § 18. (dosedanji §§ 18. 
do 22. pa naj se označijo kot §§ 19. do 23.): 

«Puna burad. 
18. 

1. Burad, napunjena tecnostima, do težine o-i 
130 kg (100 i) tovariće se uspravno ili položeno i 
paralelno sa uzdužnim stranama kola tako da je 
vranj okrenut na gore. 

2. Burad, napunjena tecnostima, do težine od 
130 kg (1001), koja su slaba, kao i burad sa većom 
težinom, tovariće se položeno i paralelno sa uzduž
nim stranama kola tako da je vranj okrenut na gore. 

3. Ako pošiljalac zahteva koji drugi način tovi-
renja ili ako sam utovari burad na neki drugi način, 
onda se ovakvo tovarenjo vrši na. njegovu odgovor
nost. Zabranjeno je pak tovariti sve redove buradi 
paralelno sa čeonim stranama kola. U tovarnom 
listu mora pošiljalac upisati primedbu, kojom traži, 
odnosno potvrđuje način tovarenja buradi.» 

Ta odredba stopi v veljavo dne 1. julija 1928. 
ter se mora razen tega pripisati v pravilniku II., 
členu 30., točki 6. (13). 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

* dne 18. junija 1928.; G. D. te. 9166/28. 

«Prednje odredbe se ne nanašajo na luške tarife 
št. 15. b, 18. b in 19. b, ki se ne smejo uporabljati 
na pošiljke, določene za, izvoz skozi Devdelijo.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 20. junija 1928.; G. D. br. 42.534/28. 

* 

Ugodnost za prevoz tramvajskih voz. 
Z veljavnostjo od dne 15. julija 1928. do pre

klica, najdlje pa do konca leta 1928., se mora radu
niti za tramvajske vozove pozicije Ž-l-b železniške 
tarife, dela IL, ki so natovorjeni na druge-vagone, 
in sicer: 

Do 

Od 
državne meje 
pri Jesenicah 
državne meje 
pri Prevaljah 

j državne meje 
pri Rakeku 

državne meje 
pri Št. IIju 

državne meje 
pri Caribrodu 

pri plačilu 
manj za 5.000 kg 

državne meje 
pri Caribrodu 

pri plačilu 
manj za 10.000 kg 

par za 100 kg 

4855 

5020 

4770 

4730 

4290 

4430 

4225 

4190 

„Galu-

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
2 5 0 . 

Tarifna obvestila.* 
Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med 
Švico in Češkoslovaško, Poljsko, Madžarsko, Romu
nijo kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 

' Italijo. 

Z dnem 1. julija 1928. stopi v .veljavo nova tarifa 
za direktno odpravljanje potnikov, prtljage in eks-

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca», in sicer prvih pet v 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Dopolnitve in popravki. 

V imeniku železniških postaj naj se postavi na 
58. strani pri postaji z nazivom: Gospić in na 
200. strani pri postaji z nazivom: Zaprešić v raz-
predelku 16. številka «30/8>. 

Na, 81. strani naj se prečrta pri postaji z nazi
vom: Kneževi Vinogradi v razpredelku 21. verti
kalna črta «|». 

Na 114. strani naj se popravi pri postajah z na
zivom: Nova Gradiška, in: Nova Kapela--Batrina, na 
130. strani pri postaji z nazivom: Plaški, na 
186. strani pri postaji z nazivom: Zabok-Krapinske 
Toplice v razpredelku 16. nosilnost, odnosno dolžina 
tehtnic, v: «30/8». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 23. junija 1928.: G. D. br. 40.687/28. 

Ugodnost za prevoz blaga skozi Devdelijo. 

Dopolnitev tarifnega obvestila M. S. br. 33.905/26 
z dne 22. novembra 1926. 

Tarifno obvestilo M. S. br. 33.905/26, ki je bilo 
razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i .Slovenaca» z dne 7. decembra 1926., 
št. 278ДЈХ1Х,: !: naj se dopolni za četrtim odstavkom 
z naslednjo odredbo: 

št. 15Ч5Д, z dno 10. julija 1928., zadnji dve pa v 
št. 157/LI z dne 11. julija 1928. 

* Uradni list z dne 14. decembra 1926., št. 441/ 
/115. 

Pošiljke se morajo predati v prevoz kot sporo
vozno blago na postaji v inozemstvu z direktnim 
tovornim listom za Bolgarijo, odnosno v tranzitu 
Bolgarije. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 20. junija 1928.; G. D. br. 42.533/28. 

* 

§ 63. železniške tarife, dela L, in tarile postranskih 
pristojbin v železniški tarifi za prevoz blaga itd., 

dela II., ki veljata od dne 1. oktobra 1925. 

Dopolnitev. 
Gospod minister za promet je odobril z odlokom 

z dne 15. junija 1928. pod M. iS. br. 7816/28, da se 
dopolni § 63. železniško-prometne uredbe z novo iz
vršilno odredbo V., dosedanja izvršilna odredba V. 
pa se označi s številko VI. 

Nova izvršilna odredba V. se glasi: 
| «Ce železnica dopusti, d a leži blago pred spre
jemom v prevoz na odprtem postajnem zemljišču, se 
pobira ležnina, določena v tarifah, delu II., v tarifi 
postranskih pristojbin. Za talfb blago železnica ni 
odgovorna. Ce pošiljatelj ležnino ne plača, se-obre
meni z ležnino pošiljka.» 

Obenem naj se uvrsti v železniški tarifi za prevoz 
blaga, delu H., na koncu točke 10. tarife postranskih 
pristojbin pod črko «ž» nova postranska pristojbina 
tako-le: e ž zapremnina. 

Zapremnina iznosi: 
za svaki i samo odpočeti m 2 i dan . . . Din 1-—» 

To velja od dne 15. julija 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 30. junija 1928.; G. D. br. 43.837/28. 
jr : 

Natečaj za učence obrtne šole niške 
železniške delavnice.* 

V obrtno šolo niško železniške delavnice se sprej
me dne 1. septembra 1928. do 50 učencev za izuče-
vanje v ldjučaničarskem, strugarskem, kovaškem, 
livarskem, mizarskem, modelarskem itd. obrtu. 

Šola traja tri leta ter obseza praktičen in teoreti
čen pouk. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem 
izpitu dobi učenec potrdilo o dovršeni železniški 
obrtni šoli in potrdilo, da je opravil izpit za pomoč
nika. 

Učencem se odreja nagrada po pravilniku, ki je 
predpisan za vse delavce in učence, t. j . : učenci 
I. letnika prejemajo dnevnico 12 Din, učenci II. let
nika 14 Din in učenci HI. letnika 18 Din. Za stano
vanje, hrano, obleko in ostale potrebščine morajo 
skrbeti roditelji ali varuhi. 

Pogoji za sprejem so ti-le: 
1.) Kandidati ne smejo biti mlajši od 13 in ne 

starejši od 17 let. 
2.) Imeti morajo najmanj dva razreda gimnazije 

ali dva- razreda druge srednje šole. Prednost imajo 
oni, ki imajo višjo šolsko kvalifikacijo in bolje opra
vijo sprejemni izpit, ob enaki kvalifikaciji pa oni, ki 
so že učenci železniških naprav, sinovi železničarjev, 
vojne sirote, potem ostali. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 13. julija 1928., št. 159. 
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3.) Biti morajo popolnoma zdravi. 
4.) Roditelji ali varuhi morajo dati pismeno ob

vezo, potrjeno po oblastvu, đa bo delal učenec po 
dovršeni šoli tri leta v službi direkcije. Če zapusti 
službo prej, mora oče ali varuh direkciji povrniti 
stroške za šolanje. 

Kandidati se izprašajo iz narodnega jezika, ra
čunstva, zemljepisa in zgodovine; tudi jih zdravniški 
pregleda železniški zdravnik. Sprejemni izpit se bo 
opravljal dne 29. in 30. avgusta 1928. 

Prošnje za vstop v šolo, opremljene s kolkom za 
5 Din, s priloženim krstnim listom, šolskim izpriče-
valom in obvezo roditeljev ali varuhov, sprejema 
uprava niške železniške delavnice od dne 2 5. do 
dne 2 7. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

Železniška delavnica v Nišu, 
dne 3. julija 1928.: št, 8077/28. 

Št. 5069/1928. 1556 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe oblastne kostanjeviškc-ožtrške ceste 
p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a 
c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 10. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša 1,032.575 Din 27 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. julija 1928. 

Št. 1159. 

Razglas» 
1555 3—3 

Podrobni razglas je bil objavljen v Uradnem 
listu 67 z dne 17. julija 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 14. julija 1928. 

Št. 22.559/28/ref. X. a. 1547 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
junij 1928. davščine od prirastka na vrednosti 

nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 
Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 

od prirastka na vrednosti nepremičnin jo določila 
po § 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 
31. oktobra 1922., št. 365/113, za mesec j u n i j 
1 9 2 8 . mnogokratnik 9-13 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 16. julija 1928. 

Za magistratnega direktorja: dr. Rupnik s. r. 

Št. 565. 

Razne objavi. 
Razpis službe. 

1538 

Razpisuje se natečaj za izpraznjeno m e s t o 
h r a n i l n i č n e g a u r a d n i k a pri podpisanem 
zavodu. Zahteva se popolna srednješolska izobrazba 
z zrelostnim izpitom ali strokovna šola s predpisanim 
končnim izpitom. Plača je izenačena s prejemki dr
žavnih uradnikov II. kategorije. Nastop službe dne 
1. oktobra 1928. 

Prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 

Mestna hranilnica v Novem mestu, 
dne 20. julija 1928. 

1565 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. julija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 349,736.696-56 
Posojila 1.605,108.978-60 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasno zamene 294,053.846-57 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . • 407,903.462-31 

„ . 8.824,200.054-74 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 

Rezervni fond 
Novčanice v obteku . . . . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 745.032.374-75 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
8.824.200.054-74 

V metalni podlogi so računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar, 
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

30,000.000— 
11,232.633-07 

5.210,904.570-— 
294,053.846-57 
305,543.597-35 

Javna licitacija za adaptacijo cestarske hiše ob 
Trojanski državni cesti v Zgornji Polskavi se bo 
vršila dne 2 0. a v g u s t a 1 9 2 8. ob 11. uri v sobi 
št. 61 gradbene sekcije v Mariboru. 

Proračunjena vsota: 80.856 Din 41 p. 

l f t 4 3 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo juridične fakultete uni

verze v Ljubljani iz šolskega leta 1923./1924. na 
ime: Ivan Šircelj iz Železnikov. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ivan Šircelj s. r. 

1540 

Aktiva. 

Pražarna in kemična tovarna, d. d. v Celju. 
Bilanca za leto 1927. Pasiva. 

1.) Blagajna 

2.) Debitorij . . . . 

3.) Imobilije . . . . 

4.) Mobillje . . . . . 

5.) Skladiščni material 

6.) Gorivo 
7.) Dodatni material . 
8.) Žveplova kislina . 

Svinčevo blato . . 
9.) Prenos izgube iz 

leta 1926 
;10.) Izguba v letu 1927. 

/ Celje 
\ Litija 
i Celje 
V Litija 
/ Celje 
V Litija 
/ Celje 
V Litija 
( Celje 
\ Litija 

Celje 
Lilija 
Celje 
Celje 

' Celje 
L Litija 

Litija 

Din j p jI Din Pl 

9.575 
6.307 

gii; 
57 

454.554 Oli; 
2l.394j67ii 

6,825.595179 
2,031.353190 

34.836J46! 
95.257 19 

"535.613|22| 
161.585Ì57 

80.673-701 
54.478,65. 

205.786|01 
i 35.998 7 V 

15.883J48 
; i 

475.948:68 
j i 

3,856.949169 

130.093J65 

1,697.19879 
8.657Ì65 

29.169J13: 

135.152 351 

j i 
341.784Ì72: 
152.60з!з5 

I! 

1.) Glavnica . 

2.) Kreditorij . 

3.) Konsorcialni račun . . . . 
4.) Dobiček v letu 1927. Celje 

/ Celje 
' ' \ Litija 

Izguba. 

i. j!ll,843.441;49| 

Račun dobička in izgube z dne 31. decembra 1927. 

1.) Prenos izgube iz 
leta 1926 

2.) Poprave . . . . 

3.) Cisterne . . . . 

4.) Trgovinski stroški 

5.) Obratni stroški . 

6.) Laboratorij . . . 
7.) Obresti . . . . 

i 8.) Produkcijski stroški 
j 9.) Odpisnine . . . . 

/ Celje 
V Litija 
/ Celje 
\ Litija 

Celje 
/ Celje 
V Litija 
f Celje 
\ Litija 

Celje 
Celje 
Celje 
Celje 

Din | p j Din 
205.786J01 
135.998171! 
403.651164, 

7.299;67 

341.784Ì72J 
I 

31 

325.945 
53.644 

303.425|08 
j 91.659Ì63 

410.951 

81.606:26 

! i 
379.589 89, 

395.084 71|' 

70.494:61| 

144.434J62 

1,098.954:29 

572.78211 

3,495.682i52l 

1.) Kurzne razlike . . 

2.) Dobiček pri žvep-
lovi kislini . . . . 

3.) Dobiček pri svin
čevem blatu . . . 

4.) Izguba J Celje 
• l. Litija 

Vabilo na IV. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Jugoslovenska-češka tvornica 
bombažnih tiskanin, 

d. d. v Kranju, 
v soboto dne 11. a v g u s t a 19 28. ob enajstih v 

družbenih prostorih v Kranju z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev računskih zaključkov in bilanca 

za poslovno leto 1927. 
3.) Poročilo revizorjev in sklepanje o poročilu 

upravnega sveta in revizorjev. 
4.) Razdelitev čistega dobička za leto 1927. 
5.) Volitev dveh revizorjev in enega namestnika. 
6.) Slučajnosti. 1545 

Po § 14. družbenih pravil imajo glasovalno pra
vico oni delničarji, ki so položili pri družbeni bla
gajni v Kranju šest dni pred zborovanjem vsaj deset 
delnic z nezapadlimi kuponi vred. Delničarji glasu
jejo lahko po § 18. družbenih pravil osebno a.li pa 
po pooblaščencu. Posest desetih delnic daje pravico 

o enega glasu (§ 16. družbenih pravil). 

Upravni svet. 

Naročnina 
za 

„Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti" 
znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

mesečno 10 Din, 
četrtletno 30 Din, 
polulotno 60 Din, 
vseletno 120 Din. 

Naročnina se mora plačevati vedno n a p r e j ; 
pošilja pa naj se samo pod naslovom, na katerega 
se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu nezna
nih uradov, oseb ali firm. 

Kdor lista ne mara več prejemati, naj to naznani 
t a k o j pismeno ali ustno upravništvu v Ljubljani, 
Miklošičeva costa št. 16, ter poravna obenem še 
morebitni dolg ali pa vrne vse prejete kose lista. 

Na reklamacije posameznih morda neprejetih 
kosov lista se ozira upravništvo samo deset dni po 
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, čo 
so še v zalogi, le proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i. dr. naj se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Neporabljene ali preostale položnice naj so vrnejo 
upravništvu kot tisltovina. 

Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Aiiton Fantek v Ljubljami. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n i 
Slovenaca>. !z «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata 

Izpremembe v osebju. . 
251. Zakon o osrednji upravi za mere in dragocene kovine, o kontro

lah mer in dragocenih kovin in o kontrolah sodov. 
252. Zakon o merah, njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad 

njimi. 

253. Zakon o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine. 
254. Dodatek k naredbi, s katero se deloma izpreminja zdraviliški red 

za letovišče Bled. 
Razglasi delegacije ministrstva iinanc v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 165 z dne 20. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju

nija 1928.: Pomaknjen je iz 4. skupine L. kategorije 
v 3. skupino I. kategorije dr. Vladimir G o l i a , pod
predsednik višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju
nija 1928.: Upokojeni so: po točki 1.) člena 133. urad
niškega zakona Fran K o s er, poštni in telegrafski 
uradnik v 2. skupini II. kategorije pri poštnem^ in 
telegrafskem uradu v Juršincih; po točki 2.) čle
na 133. uradniškega zakona Dušan Đ o r d e v i c , 
inspektor v 5. skupini I. kategorije pri direkciji 
poste in. telegrafa v Ljubljani; po členu 141. urad
niškega zakona Alojzij V e r n i k , poštni in tele
grafski uradnik v 2. skupini II. kategorije pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1 (na 
prošnjo). 

Številka 166 z dne '21. julija 1928.: 
Odlok ministra za finance z dne 31. marca 1928.: 

Upokojen je po poslednjem odstavku člena 141. 
uradniškega zakona na prošnjo Ivan V i d m a r , 
upravnik v 3. skupini II. kategorije davčnega urada 
v Mariboru. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za 
pošto in telegraf z due 20. junija 1928.: Pomaknjeni 
80 iz 4. skupine II. kategorije v 3. skupino II. kate
gorije poštni in telegrafski uradniki: Vladimir K o 
fi e r pri poštnem in telegrafskem uradu v Celju, 
Josip R u p n i k pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Ljubljani 1, Rihard G s e l m a n pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Mariboru 1 in Milan R e i c h 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Mariboru 2. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za 
pošto in telegraf z dne 20. junija 1928.: Postavljen 
je pri poštnem in telegrafskem uradu na Jesenicah 
za sprevodnika v 3. skupini Ш. kategorije Ivan J. 
J a l en, orožniški narednik II. razreda pri orožm-
Skiem polku v Ljubljani. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za 
pošto m telegraf z dne 14. junija 1928.: Premeščena 
je na prošnjo od poštnega in telegrafskega urada V 
Toplicah pri Novem mestu k postnemu in telegraf
skemu uradu v Ljubljani 1 Marija C v ar, postna 
in telegraf ska. uradnica v 3. skupini П. kategorije. 

Številka 167 z dne 23. julija 1928. 
Odloki generalnega direktorja ministrstva za 

pošto in telegraf z dne 24; aprila, 31. maja in 13. ju
nija 1928.: Premeščene so poštne in telegrafske 
uradnice v 3. skupini П. kategorije: Josipina V i d 
m a r od poštnega in telegrafskega urada v Cerkljah 
ob Krki k poštnemu in telegrafskemu uradu v Bre
žicah (po službeni potrebi); Marija P a k i ž od pošt
nega in telegrafskega urada v Murski Soboti ki pošt
nemu in telegrafskemu uradu v Kočevju (na proš
njo); Karolina R a b i c od poštnega m telegrafskega 
urada v Ljubljani 2 k poštnemu; in telegrafskemu 
UTadu v LJubljani 1 (na prošnjo). 

izpremembe v osebju. 
Pri upravnem sodišču v Celju -je postavljen s 

kraljevskim ukazom z dne 30. junija 1928., br. 41.522, 
za tajnika v 6. skupini I. kategorije di.^ Ivan L i -
n i n g e r, okrajni glavar v p. v Ljubljani. 

Dr. Likar s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

251. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXIX. redni seji, ki jo je imela 
dne 16. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o osrednji upravi za mere in drago
cene kovine, o kontrolah mer in drago

cenih kovin in o kontrolah sodov,* 
ki se glasi: 

Osrednja uprava za mere uf dragocene* kovine. 
Člen 1. 

Ustanavlja se osrednja uprava za mere in drago
cene kovine s sedežem v Beogradu. 

Osrednja uprava za mere in dragocene kovineje 
neposredno podrejena ministrstvu za trgovino in in
dustrijo; njena pristojnost pa se razprostira na vse 
ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Člen 2. 
Osrednja uprava opravlja vse administrativne in 

tehnične posle za izvrševanje zakona o merah, za, 
njih rabo v javnem prometu in za nadzorstvo nad 
njimi, nadalje zakona o kontroliranju čistine izdel
kov iz zlata> srebra in platine kakor tudi vse one 
posle, ki so ji naloženi s tem zakonom. 

Člen 3. 

Osrednja uprava ima to-le nalogo: 
1.) Izdaja naredbe, navodila in razpise za pra

vilno izvrševanje zakona o merah, za njih rabo v 
javnem prometu in za nadzorstvo nad njuni kakor 
tudi zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, 
srebra in platine, kolikor ni to prepuščeno v ome
njenih .zakonih ministru za trgovino in industrijo. 

2.) Predpisuje za mere in merilne priprave, ste
klenice in posode in sode, ki spadajo pod pregledo
vanje in žigosanje, pravila o njih obliki, sestavi in 
oznamenovanju, pogoje, ob katerih se sprejemajo 
v pregledovanje in žigosanje,in meje njih točnosti. 

3.) Odreja, ali in ob kakšnih pogojih naj se spre
jemajo v pregledovanje in žigosanje merila, ki ne bi 
ustrezala občim predpisom, in določa pogoje, ob ka
terin se morajo vzeti iz javnega prometa merila, ki 
ne ustrezajo ali ne bi več ustrezala predpisom. 

4.) Izdaja svojim podrejenim napravam navodila 
za postopanje ob pregledovanju in žigosanju meril in 
merilnih priprav, steklenic in posod in sodov in za 
preizkušanje čistine in žigosanje izdelkov iz zlata, 
srebra in platine. 

5.) Določa obliko žigov, s katerimi se žigosajo 
merila in merilne priprave, steklenice in posode, 
sodi in izdelki iz zlata, srebra in platine, kakor tudi 
čas, za katerega naj veljajo ti žigi, ter predpisuje* 
kako naj se oznamenujejo z njimi. 

6.) Hrani državne osnovne pramere in skrbi za 
njih primerjanje z mednarodnimi osnovnimi pra-
merami; periodično ртћпетја normalna merila svo
jih in podrejenih uradov z državnimi osnovnimi pra
ni erami. 

7.) Opravlja na korist znanosti, industrije in obrt-
stva meritve, analize zlata, srebra in platine in vso 
one preizkuse, ki spadajo po svoji naravi v njeno 
pristojnost; po predhodni odobritvi ministra za trgo
vino in industrijo sme pridržati pregledovanje in 
žigosanje izvestnih vrst meril zase ali pa ga posta
viti pod svoje neposrednje nadzorstvo. 

Merila, ki jih pregleda in ožigosa osrednja upTava 
za mere in dragocene kovine, se smatrajo za overov
ljena po zakonu o merah. 

8.) Zalaga vse kontrole mer in dragocenih kovin 
in kontrole posod z normalnimi merili in s potrebno 
tehnično opremo. # 

9.) Nadzira enotno uporabljanje naredb, izdanih 
za izvrševanje zakona o merah in zakona o kontro
liranju čistine zlata, srebra in platine. 

10.) Nadzira poslovanje kontrol mer in drago
cenih kovin in kontrol 6odov. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca.» z dne 10. julija 1928., št. 166/L. 

Člen 4. 
Upravi naceluje upravnik, ki skrbi za vse njene 

posle. Upravnik ima nacelniški čin in je referent mi
nistra za trgovino in industrijo o vseh stvareh, ki 
spadajo po tem zakonu v ministrovo pristojnost. 

Ureditev osrednje uprave za mere in dragocene 
kovine predpiše v podrobnostih minister za trgovino 
in industrijo s pravilnikom. 

Člen 5. 

Tarifo o pobiranju žigovine za pregledovanje in 
žigosanje meril in merilnih priprav, ki ga vrši osred
nja uprava za mere in dragocene kovine, kakor tudi 
o plačevanju stroškov za njene ostale preizkuse, ana
lize itd. predpiše minister za trgovino in industrijo 
sporazumno z ministrom za finance. 

Državni uradi' in državne naprave, razen gospo
darskih, se opraščajo plačevanja žigovine za pre
gledovanje in žigosanje svojih meril in merilnih pri
prav, ki ga vrši osrednja uprava, samo, Če se pre
gledujejo taka merila občasno. 
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Kontrole mer in dragocenih kovin. 

'Člen 6. 

Za kontroliranje meril, merilnih priprav, stekle
nic, posod in sodov in za preizkušanje čistine drago
cenih kovin se ustanavljajo kot podrejeni organi 
osrednje uprave za mere kontrole mer in dragocenih 
kovin. 

Ti uradi se ravnajo pri svojem poslovanju po 
odredbah zakona o merah in zakona o kontroliranju 
čistine zlata, srebra in platine in po predpisih po
sebnih naredb, ki se kdado za izvrševanje zakonov. 

Število teh uradov, njih sedeže, ureditev, pod
ročje in okoliš vsakega izmed njih predpiše minister 
za trgovino in industrijo z uredbo. 

Vsaka kontrola mer in dragocenih kovin mora 
imeti potrebno število kontrolorjev mer, žigosa-
teljev in po potrebi kemikov. 

Uradnega šefa odredi minister za trgovino in in
dustrijo. 

Člen 7. 
Kontrole mer pregledujejo pTvič merila in me

rilne priprave (nove in popravljene) in kontrolirajo 
čistino dragocenih kovin redno v svojih uradnih 
prostorih. Na zahtevo stranke se smejo pregledati 
in ožigosati merila, če to zahteva tehnična potreba, 
tudi na licu mesta. 

Na prošnjo industrijskih podjetij, ki izdelujejo 
merila in merilne priprave, steklenice in posode ali 
sode ali vobče stvari, ki se morajo po zakonu o me
rah pregledati in ožigosati, kakor tudi na prošnjo 
podjetij, ki rabijo pri svojem obratovanju v večjih 
količinah ožigosane mere in merilne priprave, ste
klenic« ali posode, sme otvoriti minister za trgovino 
in industrijo pri takem podjetju stalno ali občasno 
ekspozituro kontrole mer. 

Tako podjetje pa mora povrniti vse stroške za 
vzdrževanje ekspoziture in za nabavo vse tehnične 
opreme, potrebne za poslovanje, ter dati na raz
polago prostor, primeren za poslovanje, in potrebno 
služabništvo. 

Člen 8. 
Občasno pregledujejo in žigosajo merila in me

rilne priprave kontrole mer in dragocenih kovin po 
odobrenem delovnem programu v središčih za ob
časno pregledovanje meril svojega okoliša. Središča 
določa minister za trgovino in industrijo. 

Merila in merilne priprave, ki se morajo občasno 
pregledovati, se postavljajo zaradi pregledovanja in 
žigosanja v določena središča, kjer začasno poslujejo 
pristojne kontrole mer in dragocenih kovin. 

Prostore za uradno poslovanje ob pregledovanju 
meril v središčih in potrebno služabništvo daje kon
trolorju mer brezplačno na razpolago dotična občina. 

Občasno pregledovanje in žigosanje se vrši redno 
v stalnih ali začasnih prostorih urada. Na zahtevo 
stranke se sme izvršiti tudi na licu mesta, če to 
zahteva tehnična potreba. 

Prihod kontrolorja mer v središče občasnega 
pregledovanja in trajanje njegovega bivanja v njih 
morajo objaviti občine na krajevno navadni način 
prebivalstvu vsaj osem dni prej. 

Kontrole sodov. 

Člen 9. 
Za pregledovanje in žigosanje sodov v krajih, 

kjer ni kontrol mer, se ustanavljajo, kjer to zahteva 
potreba, kontrole sodov. 

Kontrole sodov so podrejeni organi osrednje 
uprave za mere; neposredno jih nadirirajo pristojne 
kontrole mer in dragocenih kovin. 

Število teh uradov, njih sedeže, ureditev, pod
ročje in okoliš vsakega izmed njih predpiše minister 
za trgovino in industrijo z uredbo. 

Prostore, potrebne za poslovanje, morajo dati 
kontrolam sodov na razpolago občine, v katerih se 
ustanove ti uradi. 

Pri kontrolah sodov se postavljajo žigosatelji 
sodov, ki so lahko tudi pogodbeni uradniki. 

Končne in prehodne odredbe, 

Člen 10. 
Uradniki pri osrednji upravi, pri kontrolah mer 

in dragocenih kovin in pri kontrolah sodov ne 
smejo biti člani upravnega in nadzorstvenega od
bora podjetij, ki se bavijo s prodajanjem ali izdelo
vanjem meril ali dragocenih kovin, spadajočih pod 
pregledovanj« in žigosanje. 

Člen 11. 
Minister za trgovino in industrijo uredi sporaz

umno z ministrom za finance s posebnim pravilni

kom, kako se povračajo in obračunavajo stroški 
uradnikov pri osrednji upravi za mere in dragocene 
kovine, pri kontrolah mer in dragocenih kovin in pri 
kontrolah sodov, kadar vrše pregledovanje in žigo
sanje izven uradnih prostorov, in sicer: 

a) za prenos državnih stvari (instrumentov), če 
jih stranka za to pozove; in 

b) za prenos državnih stvari, če to zahteva služ
bena potreba. 

Člen 12. 

Krediti za vzdrževanje osrednje uprave in ostalih 
uradov po tem zakonu se določajo s proračunom. 

Dokler se krediti za ustanovitev osrednje uprave 
ne določijo s proračunom, obremenjajo proračunsko 
poglavje «Kontrole mer in dragocenih kovin». 

Vse kontrole mer in dragocenih kovin in kon
trole sodov se morajo ustanoviti po odredbah tega 
zakona v dveh letih od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo. 

Dokler se ne reorganizira služba po tem zakonu, 
ostane v veljavi dosedanja upravna organizacija za 
pregledovanje meril, dragocenih kovin in sodov. 

Člen 13. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi čez 30 dni od dne, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah»; takrat prestanejo ve
ljati vsi posebni zakoni o organizaciji kontrolne 
službo za mere in dragocene kovine. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsom Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1928. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta: 
Velia Vukićević s. r. 

(Podpisi 
vseh ostalih ministrov.) 

Minister 
za trgovino in industrijo : 

dr. M. Spaho s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
MIL A. Vujlčlć s. r. 

L. S. 

252. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXIX. redni seji, ki jo je imela 
dne 16. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o merah, njih rabi v javnem prometu 

in nadzorstva nad njimi,* 
ki se glasi: 

Obče odredbe. 

Člen 1. 
Mere v kraljevini Srbov, Hrvatov im Slovencev 

so osnovane na metru in kilogramu. 
Meter je razdalja med končnima črtama med

narodne pramere metra pri temperaturi, ko se čisti 
led tali. 

Kilogram je masa mednarodne pramere kilo
grama. 

Člen 2. 
Meter je enota dolžinske mere. 
Za osnovno mero, s katero se določajo dolžinske 

mere, se smatra v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo-' 
vencev ona pramera iz platine in piridija, ki jo je 
potrdila mednarodna generalna konferenca za mere 
leta 1889. kot poenemek št. 30 mednarodne pra
mere metra. 

Ta državna pramera metra se hrani pri osrednji 
upravi za mere in dragocene kovine v Beogradu po 
predpisih, ki jih določi minister za trgovino in indu
strijo s pravilnikom. 

Dolžinske mere so: 
m e t e r kot enota za dolžinske mere, skrajša

no: m; 

* «Slažbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. 

deseti del metra, nazvan d e c i m e t e r , skraj
šano: dm; 

stoti del metra, nazvan c e n t i m e t e r , skraj
šano: cm; 

tisočni del metra, nazvan m i l i m e t e r , skraj
šano: mm; 

milijonski del metra, nazvan m i k r o n , skraj
šano: џ\ 

deset metrov, nazvanih d e k a m e t e r , skraj
šano: dkm; 

sto metrov, nazvanih h e k t o m e t e r , skraj
šano: hm; 

tisoč metrov, nazvanih k i l o m e t e r , skraj
šano: km; 

deset tisoč metrov, nazvanih m i r i a m e t e r , 
skrajšano: mrm. 

Člen 3. 
Ploščinske mere so vobče kvadrati dolžinskega 

metra. Njih enota je k v a d r a t n i m e t e r , skraj
šano: qm ali m 2 . 

Kot posebne mere za izmerjanje tal je dopustno 
rabiti: 

sto kvadratnih metrov, nazvanih ar, skrajša
no: a; 

deset tisoč kvadratnih metrov, nazvanih h e k t -
a r, skrajšano: ha . 

Člen 4. 

Telesne mere so vobče kubi dolžinskih mer. Njih 
enota je k u b i č n i m o t e r, skrajšano: kbm ali m 3 . 

Člen 5. 

Enota mere za maso je kilogram. 
Za osnovno mero, s katero se določajo mere za 

maso, se smatra v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev ona pramera iz platine in piridija, ki jo je 
potrdila mednarodna konferenca za mere leta 1889. 
kot posnemek št. 29 mednarodne pramere kilograma. 

Ta državna pramera kilograma se hrani pri 
osrednji upravi za mere in dragocene kovine v Beo-' 
gradu po predpisih, ki jih določi minister za trgovino 
in industrijo s pravilnikom. 

V javnem prometu se nazivljejo mere, s katerimi 
se tehta masa, u t e ž i . 

Uteži so: 
k i l o g r a m kot enota mere za maso, skraj

šano: kg; 
deseti del kilograma, nazvan h e k t o g r a m , 

skrajšano: hg; 
stoti del kilograma, nazvan d e k a g r a m , skraj

šano: dkg; 
tisočni dtel kilograma, nazvan g r a m , skraj

šano: g; 
deseti del grama, nazvan d e c i g r a m , skraj

šano: dg; 
stoti del grama, nazvan c e n t i g r a m , skraj

šano: og: 
tisočni del grama, nazvan m i 1 i g r a m, skraj

šano: mg; 
milijonski del grama, nazvan m i k r o g r a i m , 

skrajšano: y\ 
sto kilogramov, nazvanih c e n t (stot), skraj

šano: q; 
tisoč kilogramov, nazvanih t o n a , skrajšano: t . 

Člen 6. 
Kot posebna mera za tehtanje dragih kamenov 

in pravih biserov se sme rabiti utež'2 decigramov 
(200 miligramov), nazvana k a r a t m e t r s k e g a 
s i s t e m a (metrični karat), skrajšano: mk. 

Člen 7. 
Enota za posodne mere je 1 i t er. 
Liter je enak prostornini enega kilograma čiste 

vode pri normalnem zračnem pritisku in tempera
turi, ki jo ima voda, kadar je najgostejša. 

V javnem prometu se smatra ta .prostornina za 
enako kubičnemu decimetru. 

Kratica za liter je: 1. 
Deli in mnogokratniki litra so: 
deseti del litra, nazvan d e c i l i t e r , skrajša

no: dl; 
stoti del litra, nazvan c e n t i l i t e r , skrajša

no: cl; 
tisočni del litra, nazvan mi l i l i t er, skraj

šano: ml; 
v javnem prometu se smatra, da je prostornina 

mililitra enaka effemu kubičnemu centimetra; ozna
čuje se: kem ali cm3; 

milijonski del litra, nazvan m i k r o 1 i t e r, skraj
šano: /; 

deset litrov, nazvanih d e k a l i t e r , skrajša
no: dkl; 
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sto litrov, nazvanih h e k t o l i t e r , skrajšano: hl: 
tisoč litrov, nazvanih k i I o 1 i t e r, skrajšano: ki; 
v javnem prometu se smatra, da Je prostornina 

kilolitra enaka enemu kubičnemu metru. 

Ölen 8. 

Vse zgoraj določene mere se morajo rabiti v 
javnem prometu z nazivi in kraticami, predpisanimi 
za vsako izmed njih s prednjimi odredbami. 

Kratice se pišejo z malimi črkami in brez pike 
na koncu. 

Člen 9. 
V javnih spisih, v trgovinskih knjigah in regi

strih, v razglasih in objavah se morajo označevati 
vse mere Ћ nazivi, ki so predpisani s tem zakonom. 

V pogodbah in v privatnih listinah se mora za
pisati vsaka količina, ki ni denar, v zakonskih merah. 

Člen 10. 
Za vse one meritve, ki se ne bi mogle) izvršiti s 

spredaj določenimi enotami, sme določiti ministrski 
svet na predlog ministra za trgovino in industrijo 
iz javnogospodarskih razlogov nove merilne enote, 
izvedene iz zgoraj naštetih enot, ter proglasiti njih 

2.) telesna merila: kubični meter, polovica ku
bičnega metra, hektoliter ali polovica hektolitra ali 
ninogokrafcniki celih teh velikosti ali liter, njegova 
dvakratna., petkratna, desetkratna ali petdesetkrat-
na količina ali njegova polovica, njegov peti, deseti, 
dvajseti, petdeseti ali stoti del; 

3.) uteži: kilogram, gram in miligram ali njih 
dvakratna, petkratna, desetkratna, dvajsetkratna ali 
petdesetkratna količina ali polovica, peti in deseti 
del kilograma kakor tudi polovica, peti in deseti del 
grama. 

Za tehtnice in za sode te omejitve ne veljajo. 

Člen 15. 
Merila in merilne priprave, namenjene po pred

njem členu 13. javnemu prometu, spadajo pod, prvo 
in pod občasno pregledovanje in žigosanje. 

Člen 16. 
Pod prvo pregledovanje in žigosanje spadajo vsa 

nova in popravljena merila in vse nove in poprav
ljene merilne priprave, preden se začno prodajati ali 
se dado v promet. 

Za popravljeno po prednjem odstavku se smatra 
rabo kakor tudi rabo meril in merilnih priprav, na- v s a k 0 o n o merilo (ali merilna priprava), na katerem 
menjenih tej svrhi, v javnem prometu z uredbo za j s e j,//vrgj p,- e n a r 6dba (ali popravek), ki utegne vpli 
obvezno. 

Ta uredba se predloži v odobritev narodni skup
ščini, ko se prvič sestane. 

Člen 11. 
Vkljub odredbam v prednjih členih velja to-le: 
1.) Za izražanje količine tal ostane raba dose

danjih (starih) mer še' nadalje v veljavi, dokler so 
izraža v davčnem katastru, zemljiški knjigi in ta-
pijah površina nepremičnin v teh merah. 

Stranke smejo rabiti v svojih poslih poleg teh 
dosedanjih mer tudi nove more, predpisane s čle
nom 3. tega zakona. 

vati na velikost mere ali na pravilnost njenih po
datkov. 

Kdor je po prednjem odstavku izvršil' popravilo, 
mora uničiti prejšnji državni žig, ki je na merilu ali 
na merilni pripravi, ter poskrbeti, da se merilo ali 
merilna priprava iznova pregleda in ožigosa. 

Člen 17. 

Merila in merilne priprave, izdelane v inozem
stvu in namenjene javnemu prometu in prodaji, se. 

i smejo uvažati ваШо pri carinarnicah, ki jih odredi 
Ina predlog ministra za trgovino in industrijo mini-
j ster za finance. 

2.) V pomorski plovitvi se rabita še nadalje mor- £ l e a jg 
ska milja, ki je enaka 60. delu polutniške stopnje, „ . , . , „ . . - , , .. ,. t . r *„,-
in udomačena ladijska tona. Oni . .* h o c fJ ° «delovati, popravljata ah uvažat, 

3 ) V prometu z inozemstvom se smejo rabiti v merila in merilne priprave, morajo to prijaviti pri
pravnih poslih in dokumentih zakonite mere tujih stojni kontroli mer vsaj 10 dni pred začetkom obra-
J j r ž a v | tovanja ter ji obenem naznaniti kraj, v katerem je 

4.) Ce bi zahtevala" korist izvozne'trgovine, da delavnica ali lokal, kjer se merila prodajajo. Prav 
se označi blago, ki se pošilja v inozemstvo, v merah, ; tako morajo obvestiti omenjeni urad tudi o мрге-
udomačenih na dotičnih inozemskih tržiščih za po-
edine vrste blaga, ki je namenjeno izvozu, sme do
pustiti minister za trgovino in industrijio z naredbo, 
izdano po zaslišanju trgovskih, industrijskih in obrt
niških zbornic, rabo inozemskih mer. 

Člen 12. 

Medsebojno razmerje inozemskih mer, ki bi bile 

membi kraja ali lokala najkesneje v 14 dneh od dne, 
kose je selitev izvršila ali se je obratovanje ustavilo. 

Člen 19. 

Občasno se morajo pregledovati in žigosati' vsa 
merila.in vse merilne priprave, ki so v javnem pro
metu. 

V občasno pregledovanje in žigosanje se pri
se v rabi, proti meram, predpisanim s tem zakonom, j našajo merila in merilne priprave vsako drugo leto. 
uredi na predlog ministra za trgovino in industrijo Ta dvoletna doba se šteje od prvega dne onega 
ministrski svet z uredbo. koledarskega leta, ki nastopi za letom, v katerem 

J se je merilo ožigosalo ali dalo v javni promet. 
O kontroliranju merila 

C len 13. 
Za merjenje (tehtanje) v javnem prometu z me

rami (utežmi), ki so navedene v prednjih členih tega 
zakona, t. j . pri kupovanju ali prodajanju, trgovanju 
s katerimkoli blagom ali kakršnimikoli proizvodi, 
pri določanju količine opravila, dnevnih mezd ali 
zaslužka se dopušča raba samo pravilno overovlje
nih (pregledanih in ožigosanih) meril in merilnih 
priprav. 

Za merjenje (tehtanje) v javnem prometu se sma
tra merjenje (tehtanje) v trgovanju tudi takrat, ka
dar se ne vrši v otvorjenih (javnih) lokalih. 

Overavljahje meril in merilnih priprav zaradi 
kontroliranja njih pravilnosti sestoji iz predpisanega 
uradnega pregleda in uporabe žiga, s katerim se 
potrjuje, da so po zakonu in posebnih naredbah 
točne. 

Za to vrsto meril in merilnih priprav, ki se za 
sedaj iz tehničnih razlogov ne bi mogle pregledati 
in ožigosati, predpiše minister za trgovino in indu
strijo z naredbo pogoje, ob katerih se smejo dajati 
v javni promet. 

V pregledovanje in žigosanje se ne smejo spreje
mati merila in merilne priprave, ki ne izražajo re
zultata, svojega merjenja v enotah, določenih v čle
nih 2. do 7. tega zakona, ali v enotah, ki se določijo 
naknadno po členu 10. tega zakona. 

Člen 1Д. 

V pregledovanje in žigosanje se sprejemajo: 
1.) dolžinska merila: meter ali mnogokratniki 

celega metra ali njegova polovica ali njegov peti ali 
deseti del: 

Obveznost občasnega pregledovanja in žigosanja 
ne velja za merila, ki so v zalogi zaradi prodaje in 
ki niso v uporabi. e 

Glede onih meril in merilnih priprav, ki niso pri
kladne za dvoletno občasno pregledovanje in žigo
sanje ali pri katerih zaradi njih narave ni treba tega 
pregledovanja, se določijo z naredbo rok in pogoji 
za občasno pregledovanje ali pa so določi z njo, da 
tega pregledovanja ni treba. 

Člen 20. 
Oblika žiga za prvo in za občasno pregledovanje 

in žigosanje se določi z naredbo. 
Odredba o obliki, sestavi in o načinu, po kate

rem se oznamenujejo merila in merilne priprave, ki 
se ne morejo sprejemati v pregledovanje in žigo
sanje, kakor tudi največji dopustni in kaznivi od-
stopki (meje točnosti) od njih prave velikosti ali 
od točnosti njih podatkov se predpiše s pravilnikom 
za izvrševanje tega zakona. 

Člen 21. 
V javnem prometu se ne smejo rabiti in tudi ne 

imeti zaradi prodaje v zalogi netočna me»la in- ne
točne merilne priprave. 

Za. netočno je smatrati vsako merilo in vsako 
merilno pripravo, kjer presela odstopek v velikosti 
mere ali v pravilnosti podatkov meje dopustnih po-
greškov. 

O kontroliranju sodov. 

Člen 22. 
Sodi, v katerih se prodajajo vino, pivo, špirit 

in druge alkoholne pijače, se smejo dajati v javni 

promet, ko se ugotovita z zakonito mero ob urad
nem pregledu njih prostornina in teža praznega soda. 

Prostornina in teža sodov se oznamenujeta, t. j . 
sodi se ožigosajo z uporabo žiga, ki se mu pred
piše oblika z naredbo. 

Do kolike prostornine naj se oznamenuje njih 
lastna teža, se predpiše s pravilnikom. 

Sodi se morajo občasno pregledati in ožigosati 
vsako drugo leto. 

Ta dvoletna doba se šteje od prvega dne onega 
koledarskega leta, ki nastopi za letom, v katerem je 
bil sod ožigosan. 

Minister za trgovino in industrijo sme predpisati, 
ko je zaslišal trgovske zbornice, obvezno pregledo
vanje in žigosanje še za ostale sode, v katerih bi 
se po prostornini prodajale tudi druge tekočine razen 
zgoraj naštetih. 

Člen 23. 

Za sode, ki služijo samo kot založne posode, da se 
hranijo v njih vino, pivo in druge alkoholne pijače, 
ne velja obveznost pregledovanja in žigosanja. 

Za sode, v katerih se uvažajo vino, pivo, špirit 
in druge alkoholne pijače, predpiše minister za trgo
vino in industrijo pogoje, ob katerih se smejo da
jati v javni promet. 

Člen 24. 
Minister za trgovino in industrijo sme oprostiti 

v prid trgovini pregledovanja in žigosanja sode, ki 
bi se napolnjeni izvažali v inozemstvo. 

Člen 25. 

Skrajna dopustna meja točnosti, ki je ne smejo 
prestopiti novi sodi kakor tudi ne sodi, ki so v pro
metu, se določi v pravilniku. 

Sode, pri katerih se izvrši popravilo, ki bi izpre-
menilo njih prostornino preko dopustnih ' mej toč
nosti, je treba dati iznova pregledati in ožigosati. 

Oni, ki je izvršil popravilo sodov ali jih je dal 
popraviti, mora uničiti žig, ki je na njih. 

O kontroliranju steklenic in posod. 

Člen 26. 

Steklenice in. posode, v katerih se v gostilnah, 
pivnicah, kavarnah (kafanah) in drugih javnih loka
lih prodaja vino, pivo in vsaka druga alkoholna pi
jača, morajo biti opremljene z znakom prostornine 
ter spadajo po členih 13. do 21. tega zakona pod 
uradno pregledovanje in žigosanje. 

Za zaprte steklenice, v katerih se prodajajo vino, 
pivo ali druge alkoholne pijače, ne velja obveznost 
pregledovanja in žigosanja. 

Člen 27. j. 

Pod pregledovanje in žigosanje spadajo posode 
za točenje mleka in mlečnih izdelkov kakor tudi 
zaprte steklenice ali druge posode, v katerih se 
mleko prodaja. 

Člen 28. 

Oblika žiga za žigosanje steklenic in posod se 
določi z naredbo. 

Odredbe o obliki in sestavi steklenic in poeod 
kakor tudi meje odstopkov, ki se dopuščajo ob pre
gledu, se predpišejo s pravilnikom. 

2igovina. 

Ölen 29. 
Za prvo in za občasno pregledovanje in žigo

sanje meril in merilnih priprav, steklenic in posod 
in sodov se pobirajo žigovina, doplačila za odhod 
na lice mesta, po potrebi pa tudi ostali manipula-
cijski stroški po tarifi, ki jo predpiše minister za 
trgovino in industrijo sporazumno z ministrom za 
finance. 

Državni uradi in državne naprave, razen gospo
darskih, se opraščajo plačevanja žigovine samo, če 
se pregledujejo njih merila in merilne priprave ob
časno. 

Minister za trgovino in industrijo sme odobriti 
sporazumno z ministrom za1 finance popust na žigo-
vini domačim industrijskim podjetjem, ki izdelujejo 
merila, merilne priprave, steklenice in posode in 
sode, kakor tudi samoupravnim napravam, ki upo
rabljajo vodomere, plinomere ali tokomere. 

Kako se pobirajo in obračunavajo žigovina, do
plačila za odhod na lice mesta in povračajo mani-
pulacijski stroški, predpiše minister za trgovino in 
industrijo s pravilnikom. 
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O rabi meril. 

Člen 30. 
Vsak trgovec, ki rabi v svoji trgovini mere 

' (uteži), mora imeti potrebno število predpisanih 
meril in merilnih priprav. 

Za obratovalnice, ki prodajajo male količine, se 
predpišeta z naredbo število m vrsta potrebnih me
ril in način, kako je z njimi meriti (tehtati) v jav
nem prometu. 

Člen 31. 
Državna oblastva in državne naprave, ki so pri

stojne, odobravati obratovalnice (obrte), morajo ob
veščati tudi pristojne kontrole mer o njih započetku 
ali prestanku. 

Ko se zbirajo podatki o lastnikih meril, merilnih 
priprav, steklenic in posod in sodov, morajo sodelo
vati tudi občinska oblastva, če se kontrola mer in 
dragocenih kovin zaradi tega obrne nanje. 

O nadzorstvu. 

Člen 32. 
Merila in merilne priprave, posode in sode nad

zirajo kontrolorji mer in organi policijskega (politič
nega) oblastva po navodilih, ki jih predpiše minister 
za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom 
za notranje posle. 

Steklenice in posode nadzirajo v lokalih, kjer se 
točijo alkoholne pijače ali mleko, tudi organi finanč
nega oblastva po navodilih, ki jih predpiše minister 
za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom 
za finance. 

Ves čas. dokler so trgovinske obratovalnice, 
skladišča in delavnice odprte za kupce, je organom 
nadzornega oblastva prost pristop vanje, da se mo
rejo uveriti. ali so lastniki izpolnili obveznosti, ki 
so predpisane s tem zakonom in z naredbami in 
pravilniki, izdanimi za njegovo izvrševanje. 

Kazniva dejanja in kazni. 

Kaznuje se: C l c n ^ 
I. v denarju od 30 do 900 dinarjev ali z zapo

rom do 30 dni: 
1.) kdor rabi v javnom prometu merila ali me

rilne priprave, ki niso dopustne po členih 1. do 10. 
tega zakona; 

2.) kdor da merila ali merilne priprave, ki 
spadajo po tem zakonu pod pregledovanje in žigo
sanje ali ki bi se bile morale dati občasno pregledati 
in ožigosati, nežigosane v javni promet ali jih ne-
ožigosane rabi ali jih ima neožigosane zaradi prodaje 
razstavljene v trgovinski obratovalnici, skladišču, 
industrijskem ali obrtnem podjetju; 

3.) kdor prodaja v gostilni., kavarni (kafani) ali 
drugem javnem lokalu vino, pivo in druge alkoholne 
pijače ali mleko v steklenicah ali v posodah, ki ne 
ustrezajo odredbam členov 26. in 27. tega zakona; 

4.) kdor da, izvzemši primere, naštete v čle
nih 23. in 24. toga zakona, v promet vino, pivo ali 
druge alkoholne pijače v sodih, ki niso po predpisih 
ožigosani; 

II. v denarju od 30 do 600 dinarjev ali z zapo
rom do 20 dni; 

t.) kdor rabi v javnem prometu merila ali me
rilne priprave ali sode, po predpisih ožigosane, toda 
ve ali bi moral ob obvezni opreznosti vedeti, da 
drugače ne ustrezajo odredbam tega. zakona in na
redbom, izdanim na njega podstavi; 

2.) kdor ne postopa po poslednjem odstavku čle
nov 16. in 25. tega zakona. 

Člen 34. 

Zoper onega, pri katerem se najdejo lažna, merila 
ali lažne merilne priprave, lažne steklenice in po
sode in lažni sodi, je treba postopati po odredbah 
kazenskega zakona poleg eventualnih kazni po 
točki I. ali točki II. člena 33. tega zakona. 

da se ne izpolnjujejo ta zakon in naredbe, izdane I V odločbi kontrole mer in dragocenih kovin ali 
na njega podstavi, se kaznuje storilec kaznivega kontrole sodov mora biti označen rok, v katerem se 

Kdor Člen 35. 

1.) neupravičeno uporabi državni žig ali znak 
za žigosanje, ki se đoloči na podstavi tega zakona; 

2.) prenese vtisnjeni žig ali znak na drugo me
rilo ali drugo merilno pripravo; 

3.) da v promet ali na prodaj merilo ali merilno 
pripravo, na katerem (kateri) se je izvršilo dejanje 
pod 2.), se kajnuje v denarju do 300O dinarjev ali 
z zaporom do treh mesecev. 

Člen 36. 

Zaradi vseh ostalih kaznivih dejanj, ki niso na
vedena v prednjih členih, ki pa bi se nanašala na to, 

dejanja v denarju od 30 do 500 dinarjev. 

Cleu 27. 
Vselej, kadar gre za kazniva dejanja, označena 

v tem poglavju, se odvzamejo vse orodje in vse 
snovi kakor tudi izdelek kaznivega dejanja, ne glede 
na to, čigavi so. S tem se ne krjšijo pravice do od
škodnine oseb, ki imajo do teh stvari zakonsko 
pravico. 

Člen 38. 
Lastniki, v katerih obratovalnicah bi se storila 

kazniva dejanja, našteta v prednjih členih, ki jih 
niso storili sami osebno, nego so ta kazniva dejanja 
posledica njih malomarnega nadzorstva, se kaznujejo 
v denarju do 900 dinarjev. 

Ce ne vodi obratovalnice lastnik osebno, odgo
varja za taka kazniva dejanja poslovodja. Da se 
denarna kazen pobere od poslovodje, za to jamči 
lastnik obratovalnice. 

Člen 39. 
Ko se odmerja kazen, se jemljejo v poštev ob-

težujoče in zlajšujoče okolnosti kakor tudi velikost 
koristi, ki se je hotela doseči s kaznivim dejanjem, 
ali škode, ki bi se prizadela z njim. 

Člen 40. 
Kazniva dejanja, navedena v členu 35. tega za

kona, sodijo pristojna sodišča. 

Člen 41. 

Za postopanje ob prestopkih so pristojni: 
1.) policijske direkcije in uprava mesta Beo

grada; 
2.) mestne policijske uprave: 
3.) sreski poglavarji in starejšine sroskih eks

pozitur; 
4.) policijski komisarji: obmejni, železniški, la

dijski, v kopališčih, pri rudnikih in v ostalih krajih, 
kjer obstoje. 

Zoper razsodbo pristojnega oblastva prve stopnje 
je dopusten priziv na velikega župana v osmih dneh 
od dne, ko se je razsodba priobčila. Priziv se izroči 
onemu oblastvu, ki je razsodbo izdalo. 

Pravico priziva na velikega župana ima v istem 
roku tudi kontrola mer in dragocenih kovin, ki je 
vložila prijavo. 

Člen 42. j 
Ce gre za kazniva dejanja, navedena v členu 33. 

pod T., točkami 2.), 3.) in 4.), smo zahtevati pristojno 
oblastvo, preden izreče razsodbo, strokovno mnenje 
kontrole mer in dragocenih kovin. V vseh ostalih 
primerih pa mora to storiti. 

Člen 43. 
Merila in merilne priprave, steklenice in posode 

ali sodi, tfi so predmet kaznivega dejanja po tom 
zakonu, se obdrž%pod zaporo, dokler se no izreče 
razsodba. Če se z njih ne moro odpraviti ono, kar 
nasprotuje odredbam tega zakona, ali če stranka 
tega neče storiti, se mora izreči, ko se izda razsodba, 
njih konfiskacija in uničitev. 

Člen 44. 
Pobrane kazni gredo v korist države. 

Člen 45ч 

Pravica, preganjati kazniva dejanja iz člena 35. 
tega zakona, zastara v dveh letih, glede ostalih kaz
nivih dejanj pa v šestih mesecih. Pravica, izvršiti 
kazen, izvzemši kazniva dejanja po členu 35. tega 
zakona, zastara v enem letu. 

Clcn 46. 

Kazenske odredbe tega zakona se uporabljajo 
tudi na ona kazniva dejanja, ki so bila storjena, 
preden je stopil v veljavo ta zakon, če razsodba 
še ni izrečena in če v dosedanjih zakonih ni ugod
nejših odredb za onega, ki je storil kaznivo dejanje. 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen 47. 
Pritožbe zoper odločbe kontrol mer in dragocenih 

kovin in kontrol sodov pretresa osrednja uprava za 
mere in dragocene kovine. Vsaka taka pritožba se 
izroči onemu uradu, ki je odločbo izdal, v 15 dneh 
od dne, ko se je odločba prejela. 

sme pritožba vložiti. 

Člen 48. 
Organi upravnih oblastev morajo dati kontroli 

mer in dragocenih kovin in kontrolam sodov kakor 
tudi njih uslužbencem potrebno pomoč, če se ti ob 
izvrševanju kontrolne službe zaradi tega obrnejo 
nanje. 

Člen 49.* 
Munster za trgovino in industrijo izda z nared

bami predpise o nadaljnji rabi meril in merilnih pri
prav, steklenic in posod in sodov, danih v javni 
promet, preden je stopil ta zakon v veljavo. 

Člen 50. 
Minister za trgovino in industrijo sme predpisati 

za ozemlje Srbije in Črne goro roke in ostale pre
hodne naredbe o uveljavitvi členov 22. do 28. tega 
zakona. 

Na tekočine, ki se prodajajo v sodih, ožigosanih 
po členih 22. do 25. tega zakona, se ne sme pobirati 
tudi občinska merina. 

Člen 51. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati 
vsi posebni zakoni in predpisi o merah, ki obstoje v 
poedinih pokrajinah kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, kakor tudi tar. post. 274. zakona o taksah 
z dne 3D. marca 1911. z njegovimi izpreniembami in 
dopolnitvami z dne 27. junija in 20. decembra 1921. 
in z dne 25. oktobra 1923. 

Člen 52. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi čez 30 dni od dne, ko se raz
glasi v «Službenih Novina.li». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dno 30. junija 1928. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi 
vseh ostalih ministrov.) 

Minister 
za trgovino in-industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
Mil. A. Vujičić s. r 

L. S. 

253. 
Mi 

A l e k s a n d e r ! . . 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXIX. redni seji, ki jo je imela 
dne 16. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o kontroliranju čistine izdelkov 

iz zlata, srebra in platine,** 
ki se glasi: 

Sestava izdelkov. 

Člen 1. 
Oni izdelki iz zlata, srebra in platine kakor tudi 

iz zlitin teh plemenitih kovin, ki se proizvajajo v 
državi ali uvažajo iz inozemstva ali dajo v pro
met ali imajo v zalogi ali na prodaj, ne smejo imeti 
manjše čistine, nogo je najnižja čistina, določena s 
členom 2. tega zakona. Od tega se izvzemajo izdelki, 
našteti v členih 17. in 18. 

Člen 2. 
Čistina zlata, srebra in platine se označuje v tiso

či nka h njih teže (X/1000). 

* Členi od 49. do 52. so uvrščeni semkaj po po
pravku v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 16. julija 1928., št. 161/LII. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št, 156/L. 
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Predpisana čistina je 
A. P r i i z d e l k i h iz z l a t a : 

Št. 1 950 tisočink (950/1000). 
gt. 2 840 tisočink (840/1000). 
št. 3 750 tisočink (750/1000). 
št. 4 583 tisočink (583/1000). 

B. P r i i z d e l k i h iz s r e b r a : 
Št. 1 950 tisočink (950/1000). 
Št. 2 900 tisočink (900/1000). 
Št. 3 800 tisočink (800/1000). 

C. P r i i z d e l k i h iz p l a t i n e : 
950 tisočink (950/1000). 

Piridij, ki je v platini, se smatra za enakega 

ali polirajo; vendar pa mora biti stopnja njih iz
delave taka, da ne morejo nastopiti, ko so bili oži
gosani, v nadaljnjem obdelovanju nikakršne izpre-
membe v njih sestavi in da ostaneta čistin ski žig 
in imenski žig jasna in razločna. 

V opravičenih primerih se smejo sprejemati v 
preizkušanje čistine in v žigosanje tudi popolnoma 
dovršeni izdelki, če je tehnično mogoče, izvršiti pre
izkus dovolj točno. 

Člen 8. 
Ožigosani izdelki, ki se znatno kpremene ali pre

delajo, se morajo predložiti iznova, da se preizkusi 
njih čistina in da se ožigosajo. 

platini. 
Člen 3. 

Za zlitino (zmes) z zlatom se dopušča po navadi 
uporabljanje srebra in bakra; s srebrom bakra; s 
platino prav tako bakra. Dodajati se smejo izdelkom 
iz zlata, srebra in platine, razen zgoraj naštetih ko
vin, tudi druge kovine; vendar pa mora deklarirati 
v tem primeru stranka, ki predloži take izdelke v 
pregled, vse kovine, ki sestavljajo zlitino, če pozna 
njeno sestavo. 

Dopustno je, sestavljati zlate izdelke z deli iz 
srebra ali platine, izdelke iz srebra ali platine z deli 
iz zlata; vendar pa morajo ostati ti deli v lastni 
barvi. 

Izdelki iz zlata, srebra in platine se smejo se
stavljati v poedinih primerih z navadnimi kovinami 
in obratno, vendar pa tako, da se dado izdelki iz 
zlata, srebra in platine lahko razpoznati od izdelkov 
iz navadnih kovin. Za to spajanje so uporabljajo 
žebljički, ključice in vijaki. V posebnih primerih se 
sme dopustiti tudi spajanje s kositrom (činom). 

Druge tvarine (zamazka, malec, smola, klej in 
lomu podobno) smejo biti v zvezi z izdelki iz ple
menitih kovin samo tako, da jih je mogoče v njih 
zapaziti aH razpoznati. Izjemo od tega so dopustne 
samo takrat, kadar to zahteva tehnična potreba. 

Izdelki iz srebra, pozlačeni ali prevlečeni z zla
tom (dublirani, platirani), se smatrajo za srebro. 
Plast pozlate ne sme biti tolika, da se zaradi tega 
ne bi mogla na kamenu preizkusiti čistina. srebra. 
Poedine vrste izdelkov se smejo naredboma izvzeti 
od te odredbe. 

Okraski iz zlata, srebra in platine na izdelkih iz 
navadnih kovin se smatrajo za izdelke iz zlata, ali 
srebra ali platine, če se navadna kovina razpoznava 
od njih in če se dado mehanično lahko ločiti. 

Izdelki, ki po svoji sestavi ne ustrezajo zgoraj 
navedenim odredbam, se ne smejo uvažati iz ino
zemstva, proizvajati v državi, dajati v javni pro
met in tudi ne prodajati. 

Člen 4. 
Spojilo (Ieum) za spajanje zlatih izdelkov mora 

imeti najmanj 400/1000 čistega zlata, za spajanje 
srebrnih pa najmanj 550/1000 čistega srebra. 

Za spajanje se ne sme uporabljati spojila več, 
nego ga jo treba. 

Imenski žig. 

Člen 5. 

Izdelki iz zlata, srebra in platine, ki se proizva
jajo v državi, morajo biti opremljeni z uradno odo
brenim znakom (žigom) proizvajalčevega imena ali 
imena tvornice, tako zvanim imenskim žigom. 

Prepovedano je, postavljati na izdelke iz zlata, 
srebra ali platine razen imenskega žiga druge znake, 
ki bi bili podobni domačim ali inozemskim dTŽavnim 
čistinskim žigom. 

Predlaganje izdelkov v preizkušanje čistine 
in v žigosanje. 

Člen 6. 
Izdelki iz zlata, srebra in platine se morajo glede 

stopnjo čistino in izdelave (člena 2. in 3.) preizkusiti 
in ožigosati. 

Člen 7. 
Če je proizvajanje domače, se morajo predlagati 

izdelki, opremljeni z imenskim žigom, v: preizkušanje 
čistine in v žigosanje s pismeno prijavo, v kateri je 
treba navesti vrsto, številko in težo v gramih in 
čistino blaga. Ta prijava je oproščena kolka. Če se 
uvažajo zlati, srebrni in platinski izdelki iz inozem
stva, mora biti zgoraj omenjena prijava priložena 
carinski deklaraciji. 

Domači izdelki se predlagajo v preizkušanje in v 
žigosanje, še preden se pobarvajo, v kislini izkuhajo 

Člen 9. 
Neožigosani izdelki iz zlata, srebra in platine, 

ki bi so hoteli dati v javni promet ali na prodaj (po 
proizvajalcih, p opravi jal cih, prodajalcih, zastavnih 
zavodih, dražbenih zavodih, komisijskih obratoval
nicah i. dr.), spadajo pod preizkušanje čistine in pod 
vse, kar predpisujejo odredbe tega zakona. 

Ta obveznost velja po členu 8. tudi za izpreme-
njene ali predelane izdelke iz zlata, srebra in pla
tine, če se dajo v javni promet ali na prodaj. 

Prednje odredbe veljajo za neožigosane ali izpre-
menjene in predolane izdelke tudi takrat, kadar so 
po izvoru privatna svojina. 

Preizkušanje čistine in žigosanje. 

Člen 10. 
Čistina se preizkuša po navadi s preizkusom na 

kamenu; s tem preizkusom se ugotovi približna toč
nost čistine. Če pokaže ta preizkus nedvomne in 
zanesljive rezultate, se lahko opusti preizkus v 
ognju ali z drugim točnejšim preizkušanjem. Če se 
pokažejo rezultati preizkusa na kamenu za dvoume, 
se izvrši preizkus v ognju ali na drug popolnejši 
način, ne da bi se stranka obvestila o tem. 

Člen 11. 
Ko se preizkuša čistina na izdelkih iz zlata in 

srebra, zlasti pa na onih, ki se predlože, preden se 
pobarvajo in v kislini izkuhajo, se sm '_ 
v izjemnih primerih odstopki, in sicer: pri izdelkih 
iz zlata največ 3, pri izdelkih iz srebra pa naj,več 

Žigovina. 

Člen 16. 
Za preizkušanje čistiue in žigosanje izdelkov iz 

zlata, srebra in platine se pobira žigovina, po po
trebi pa se pobirajo tudi ostali inanipulacijski stro
ški po tarifi, ki jo predpiše minister za trgovino 
in industrijo sporazumno z ministrom za finance. 

Plačevanja žigovine, določene s tarifo, se ne sme 
nihče oprostiti. 

Za sestavine iz drugih kovin in snovi kakor tudi 
za okovane kamene se žigovina ne računi. 

Kako se pobira in obračunava žigovina in kako 
se povračajo manipulacij ski stroški, predpiše mini
ster za trgovino in industrijo s pravilnikom. 

Izdelki, ki so oproščeni preizkušanja in žigosanja. 

Člen 17. 

Pod preizkušanje čistinske stopnje in pod žigo
sanje ne spadajo ti-le izdelki: 

1.) aparati, instrumenti, ki služijo neposredno 
za znanstvene ali medicinske namene, potem za 
obrtno ali industrijsko proizvajanje; 

2.) denar vseh vrst, inozemski pa samo, če ni v 
neločljivi zvezi z drugimi izdelki; 

3.) svetinje, ki se kujejo v domačih državnih 
kovnicah: 

4.) izdelki, ki so popolnoma prevlečeni s poste-
klino (emailom), biseri- ali čim drugim, kar je temu 
podobno; 

5.) predmeti starejšega izdelovanja, ki imajo 
znanstveno, umetniško, zgodovinsko ali kulturno
zgodovinsko vrednost; 

6.) samo oni okovi na- kamenih, mozaikih, biserih 
i. dr., pri katerih je teža plemenite kovine neznatna; 

7.) vsi predmeti iz zlata, srebra in platine, ki so 
lažji od 1 grama. 

Če prihajajo izdelki iz zlata, srebra in platine v 
državo začasno (kot tranzitno blago ali kot vzorci, 
ki se vračajo) ali če jih nosi kdo s seboj za svojo 
rabo, sme dopustiti minister za trgovino in indu
strijo sporazumno z ministrom za finance oprostitev 
od žigosanja proti potrebnemu jamstvu, da ne pri

je, preüen se ^ . ^otjgnj jZ (je]ti v trgovinski promet, 
eio dopustiti % , , .. , . . ,. , . 

J J Industrijski proizvodi, ki se izvažajo v mozem-
tvo in "puščajo tam začasno, da se dokončno obde-
n j o, so oproščeni žigosanja samo ob opreznostnih 

s pravilnikom ministra za 5 tisočink.'Pri izdelkih katerih deli so sestavljeni ^ ^ ^ ^г 
s spojilom, pa se smo dopustiti, ce se je uporabila. n Q J n i l l đ l ] s t r j i a 

najpotrebnejša količina spojila, odstopek se o tiso- ; 
čfak- i Izvoz blaga. 

Člen 12. j 
Če stranka ne bi bila zadovoljna z oceno kon- • C l e n 1 8 -

trolnega urada, sme zahtevati, da se preizkus po-, Izdelki iz zlata, srebra in platine, pripravljeni 
novi. Če pa tudi po tem drugem preizkusu zopet ne ; za. izvoz, so oproščeni žigosanja in torej tudi pre
bi bila zadovoljna, zapečatita, urad in stranka skup- j izkušanja čistine in ostalih odredb tega zakona. Pe
no dotični košček zlitine ter ga pošljeta v pregled ! goji in opreznostni ukrepi, ob katerih se dopušča 
osrednji upravi za mere in dragocene kovine. j izdelovanje in promet takih izdelkov, se predpišejo 

Ocena osrednje uprave je dokončna. j s pravilnikom ministra za trgovino in industrijo 
Če se ugotovi z dokončnim preizkusom, da se je | sporazumno z ministrom za finance, 

pritožila stranka neupravičeno, jo zadenejo stroški i 
tega končnega preizkusa. 

Člen 13. _ j 
Na izdelke, o. katerih se ugotovi, da imajo či-1 

svino, predpisano s členom 2., in da ustrezajo odred- ' 
bam člena 3. tega zakona, udari kontrolni urad 
državni žig". 

Oblika žigov, ki morajo biti drugačni za domače 
in drugačni za inozemske izdelke, se predpiše z na
redbo. Prav tako se predpiše z naredbo, na katere 
delo izdelkov naj se udarjajo žigi. 

Člen 14. 

Izdelki, ki so tako drobni ali katerih sestava je 
taka, da ne prebijejo nikakršne oznake, se preizku
šajo glede čistine, toda nanje se ne udarjata- imen
ski žig in čistinski žig. Za take, izdelke se predpiše 
z naredbo, kako naj se overavlja stopnja njih čistine. 

Člen 15. 
Če se ugotovi, da nimajo izdelki, ki jih je pred

ložila stranka v preizkus, čistine, deklarirane v pri
javi, se ožigosajo z žigom nižje čistinske stopnje. 

Izdelki., ki nimajo najmanjše čistine, predpisane 
s členom 2., toda pri katerih znaša ugotovljena či-
stinska stopnja nad dve sto tisočink (200/1000) ali 
s katerih ne bi bilo mogoče odpraviti onega, kar na
sprotuje zakonskim odredbam, navedenim v členu 3., 
ali s katerih ne bi hotela stranka odpraviti kaj ta
kega, se stolčejo in so vrnejo v takem stanju onemu, 
čigar so. 

Proizvajanje in prodajanje. 

Člen 19. 
Proizvajalci, popravljal ci in prodajalci izdelkov 

iz zlata, srebra in platine, prav tako pa tudi javni 
in privatni zastavljalni zavodi in komisionarji, ki 
imajo te izdelke na prodaj ali v zalogi, spadajo pod 
nadzorstvo pristojne kontrole dragocenih kovin. Te 
kontrole pošiljajo svoje organe v delavnice in trgo
vine, da tam opravljajo uradne preglede. 

Ob teh pregledih se morajo kontrolni organi 
uverjati, ali se zgoraj omenjeni proizvajalci, poprav-
Ijalci, prodajalci, zavodi itd. povsem ravnajo po 
predpisih toga zakona in po naredbah, izdanih na 
njega podstavi. Kako naj se vrši to pregledovanje, 
se predpiše z naredbo ministra za trgovino in indu
strijo. 

Člen 20. 
Proizvajalci, popravljale!, prodajalci, zavodi itd., 

našteti v členu 19., morajo razen toga, da so dobili 
dovolilo od pristojnega oblastva ali pristojne na
prave, prijaviti kontroli dragocenih kovin najmanj 
10 dni prej, da začno obratovati, ter ji obenem na
znaniti kraj, v katerem je njih delavnica ali lokal, 
kjer se prodajajo izdelki. Prav tako morajo ob
vestiti omenjeni urad tudi o izpremembi kraja ali 
lokala najkesneje v 14 dneh od dne, ko se je selitev 
izvršila ali se je obratovanje ustavilo. 

Če obrat prestane, morajo vrniti pristojni kon
troli dragocenih kovin svoj imenski žig. 

Trgovci z mešanim blagom, t. j . oni trgovci, ki 
prodajajo poleg drugega blaga z dovolitvijo obrt-

•••-'- • * • - " - • • ' " « " » " ' " • * • -
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negra oblastva tudi izđelke iz zlata, srebra in platine, 
morajo imeti te izdelke v posebnem oddelku, ki ga 
je mogoče lahko videti. 

Člen 21. 

Krošnjarjenje z izdelki iz zlata, srebra in pla
tine je strogo prepovedano. 

Razstavljati in prodajati izdelke iz zlata, srebra 
in platine na sejmih imajo pravico oni, ki izpolnju
jejo predpise člena 20. tega zakona in kolikor jim 
je to dopuščeno z odredbami drugih zakonov. 

Člen 22. 

Zlato in pozlačeni srebrni izdelki, potem izdelki 
iz platine in izdelki iz srebra morajo biti v proda-
jalnicah in izložbah ločeni drugi od drugih. Pri po
zlačenih srebrnih izdelkih se mora postaviti jasen 
napis: SREBRO. 

Ölen 23. 
Proizvajalci, popravljalci, prodajalci, zavodi itd. 

morajo imeti v svojih prodajalnicah na vidnem in 
dostopnem mestu slike državnih žigov in morajo 
dajati kupovalcem, če to zahtevajo, na vpogled ta 
zakon, pravila, izdana na njega podstavi, in naredbe 
o njega izvrševanju. 

Člen 24. 
Izdelki iz zlata, srebra in platine, narejeni v ino

zemstvu, se smejo uvažati samo pri onih carinar
nicah, ki jih odredi minister za finance na predlog 
ministra za trgovino in industrijo. 

Postopanje ob uvozu izdelkov iz zlata, srebra in 
platine predpišeta sporazumno minister za trgovino 
in industrijo in minister za finance. 

Izdelki iz neplemenitih kovin. 

Člen 25. 

Izdelki iz neplemenitih kovin, toda plemenitim 
podobnih kovin, pozlačeni, posrebreni, dublirani, 
lakirani, potem predmeti, izdelani iz neplemenitih 
kovin, toda okrašeni z zlatom, srebrom ali platino, 
se smejo prodajati samo kot izdelki iz neplemenitih 
kovin. 

Za izdelke iz- neplemenitih kovin se smatrajo tudi 
izdelki, v katerih ne znaša količina plemenite kovine 
nad dve sto tisočink (200/1000). 

Ti predmeti ne smejo dobiti taksne oznake ali 
takšnega naziva, da bi jih bilo mogoče pogrešno 
smatrati za predmete iz zlata, srebra ali platine. 

Nazivi in oznake teh izdelkov se predpišejo z 
naredbo. 

Izdelki iz neplemenitih kovin se ne smejo toliko 
pozlatiti (z zlatom platiraü, dublirati itd.), da bi se 
s tem preprečil preizkus na kamenu. Od te odredbe 
se smejo izvzeti v poedinih primerih nekatere vrste 
izdelkov. 

Ce ima obrat v zalogi, v prodajalnicah in iz
ložbah poleg izdelkov iz zlata, srebra in platine 
izdelke iz neplemenitih kovin ali prvim podobne, 
morajo biti spravljeni ti poslednji v posebnih pre
dalih, na katerih se morajo označiti z jasnimi na
pisi. Ti napisi ne smejo biti taki, da bi bilo po njih 
mogoče, pogrešno smatrati te izdelke za predmete 
iz zlata, srebra ali platine. 

Kazniva dejanja in kazni. 

Kdor: C1™ ^ 
t.) neupravičeno uporabi državni čistin ski žig 

ali druge znake, ki se določijo na podstavi tega 
zakona; 

2.) prenese vtisnjeni žig ali znak na drug izdelek 
iz zlata, srebra ali platine; 

3.) da v promet ali na prodaj izdelek, na kate
rem se je izvršilo dejanje pod 2.); in 

4.) izpremeni izdelke k zlata, srebra in platine, 
ki so se ožigosali, tako. da bi mogli kolikor ne gre 
za izjeme, navedene v četrtem odstavku člena 3. — 
skrivati v sebi druga tuja telesa, ki jih ni mogoče 
videti ali lahko razpoznati, se kaznuje v denarju do 
3000 dinarjev ali z zaporom do treh mesecev. 

Člen 27. 
Kdor proizvaja, daje v promet ali na prodaj, 

razen v izjemnih primerih, ki so navedem v členih 
17. in 18. tega zakona, izdelke ali zlitine iz zlata, 
srebra ali platine z drugimi kovinami, ki ne bi imeli 
najnižje čistine, predpisane za izdelke iz zlata, sre
bra in platine (člena 2. in 11.}, se kaznuje v denarju 
od 30 do 900 dinarjev, kolikor ne prehaja storjeno 
kaznivo dejanje v težje kaznivo dejanje, ki se pre
ganja po kazenskem zakonu. 

Člen 28. 
Co se stori katero izmed kaznivih dejanj1, ozna

čenih v členih 26. in 27., drugič, sme prepovedati 
pristojno oblastvo na predlog kontrolnega urada 
storilcu za nekaj časa, največ pa za tri leta, a če 
gre za ponoven povrat, tudi za vselej, proizvajanja 
in prodajanje izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

Člen 29. 

Kdor opremi izdelke iz zlata, srebra ali platine 
protipravno s tujim imenskim žigom, se kaznuje v 
denarju od 30 do 900 dinarjev. 

Kdor: Člen 30. 

1.) proizvede izdelek iz zlata, srebra ali platine 
predpisane čistine, ki mu jo troba preizkusiti čistino, 
pa ga ne da preizkusiti in ožigosati vkljub odredbi 
člena 6.; 

2.) da na prodaj ali v promet izdelek iz zlata, 
srebra ali platine predpisane čistine, ki ni ožigosan; 

3.) uvozi izdelek iz zlata, srebra ali platine, ne 
da bi ga bil dal preizkusiti in ožigosati, se kaznuje 
v denarju od 30 do 900 dinarjev ali z zaporom do 
30 dni. 

Člen 31. 
Zaradi vseh ostalih kaznivih dejanj, ki niso na

vedena v prednjih členih, ki pa bi se nanašala na to, 
da se ne izpolnjujejo ta zakon in naredbe, izdane 
na njega podstavi, se kaznuje storilec kaznivega 
dejanja v denarju od 30 do 500 dinarjev. 

Člen 32. 

Vselej, kadar gre za kazniva dejanja, označena 
v tem poglavju, se odvzamejo vse orodje in ves ma
terial kakor tudi izdelek Itaznivega dejanja, ne glede 
na to, čigavi so. S tem se ne kršijo pravice do od
škodnine oseb, ki imajo do teh stvari' zakonsko 
pravico. 

Člen 33. 
Lastniki, v katerih obratovalnicah bi se storila 

kazniva dejanja, našteta v prednjih členih, ki jih 
niso storili sami osebno, nego so ta kazniva dejanja 
posledica njih malomarnega nadzorstva, se kaznujejo 
v denarju do 900 dinarjev. 

Ce ne vodi obratovalnice lastnik osebno, odgo
varja za taka kazniva dejanja poslovodja. Da se 
denarna kazen pobere od poslovodje, za to jamči 

i lastnik obratovalnice. 
j 
j Člen 34. 

Ko se odmerja kazen, se jemljejo v poštev ob-
j težujoče in zlajšujoče okolnosti kakor tudi velikost 
i koristi, ki se je hotela doseči s kaznivim dejanjem, 
ali škode, ki bi se prizadela z njim. 

| Člen 35. 
| Kazniva dejanja, navedena v členu 26. tega za-
i kona, sodijo pristojna sodišča. 
! 

Člen 36. 
Za postopanje ob prestopkih so pristojni: 
1.) policijske direkcije in uprava mesta Beo

grada: 
2.) mestne policijske uprave; 
3.) sreski poglavarji in starejšine sreskih eks

pozitur; 
4.) policijski komisarji: obmejni, železniški, la

dijski, v kopališčih, pri rudnikih in v ostalih krajih, 
kjer obstoje. 

V vseh primerih morajo izposlovati pristojna ob
lastva strokovno mnenje kontrole mer in dragocenih 
kovin. 

Zoper razsodbo pristojnega oblastva prve stopnJB 
je dopusten priziv na velikega župana v osmih dneh 
od dne, ko se je razsodba priobčila. Priziv se izroči 
onemu oblastvu, ki je razsodbo izdalo. 

Pravico priziva na velikega župana ima v istem 
roku tudi kontrola mer in dragocenih kovin, ki je 
vložila prijavo. 

Člen 37. 
Izdelki, ki so predmet kaznivega dejanja po tem 

zakonu, se obdrže pri kontroli mer in dragocenih 
kovin, dokler se ne izreče razsodba. Ce se ne izreče, 
da jih je zapleniti v korist države, se spravijo v 
stanje, predpisano s tem zakonom, ali, če se to ne 
da izvršiti, se stolčejo in nato se vrnejo ali izdelki 
ali njih koščki zakonitemu lastniku, ki mora plačati 
poleg denarne kazni stroške za spredaj omenjeno 
delo. Povračilo teh stroškov se mora v razsodbi 
izreči. 

Člen 38. 

Pobrane kazni gredo v korist države. 

Člen 39. 

Pravica, preganjati kazniva dejanja iz člena 26. 
tega zakona, zastara v dveh letih, glede ostalih kaz
nivih dejanj pa v šestih mesecih. 

Pravica, izvršiti kazen, izvzemši kazniva dejanja 
po členu 26. tega zakona, zastara v enem letu. 

Člen 40. 

Kazenske odredbe tega zakona se uporabljajo 
tudi na ona kazniva dejanja, ki so bila storjena, 
preden je stopil v veljavo ta zakon, 6e razsodba 
še ni izrečena in če v dosedanjih zakonih ni ugod
nejših odredb za onega, ki je storil kaznivo dejanje. 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen 41. 
Pritožbe zoper odločbe kontrol mer in dragocenih 

kovin in kontrol sodov pretresa osrednja uprava za 
mere in dragocene kovine. Vsaka taka pritožba se 
izroči onemu uradu, ki je odločbo izdal, v 15 dneh 
od dne, ko se je odločba prejela. 

V odločbi kontrolo mor in dragocenih kovin mora 
biti označen rok, v katerem se sme pritožba vložiti. 

Člen 42. 
Organi upravnih oblastev morajo dati kontroli 

mer in dragocenih kovin in njenim uslužbencem po
trebno pomoč, če se ti ob izvrševanju kontrolne 
službe zaradi tega obrnejo nanje. 

Člen 43. 

Odredbe tega zakona o izdelkih iz platine stopijo 
v veljavo, ko mine leto dni od dne, ko je stopil v 
veljavo. 

Vkljiub členu 2. tega zakona se smatrajo še dvo 
leti od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, za pravilne 
te-le dosedanje čistinske stopnje: 

A. P r i i z d e l k i h i z z l a t a : 
Št. 1 . '. . . . .750 tisočink (750/1000). 
St. 2 583 tisočink (583/1000). 

B. P r i i z d e l k i h iz s r e b r a : 
Št. 1 900 tisočink (900/1000). 
Št. 2 . . . . . .800 tisočink (800/1000). 
Št. 3 750 tisočink (750/1000). 
Ko pa mine prednji dvoletni rok, se bodo spre

jemali v pregledovanje in žigosanje Samo izdelki s 
čistinsko stopnjo, predpisano v členu 2. tega zakona. 

Člen 44. 

Žigosanje, izvršeno po dosedanjih zakonih in po 
členu 43. tega zakona, obdrži popolno veljavnost 
tudi, ko stopi v veljavo ta zakon. 

Člen 45, 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati 

vsi posebni zakoni in predpisi o kontroliranju čistine 
zlata in srebra, ki obstoje v poedinih pokrajinah 
kraljevine STbov, Hrvatov in Slovencev, kakor tudi 
tar. post. 274. zakona o taksah z dne 30. marca 1911. 
z njegovimi izpremembami in dopolnitvami z dne 
27. junija in 20. decembra 1921. in z dne 25. oktobra 
1923. 

Člen 46.* 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi čez 30 dni od dne, ko se raz
glasi v «Službenih Kovinah». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. junija 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister Predsednik 

za trgovino in industrijo : ministrskega sveta: 
dr. M. Spaho s. r. Velja Vukićevlć s. r. 

Videl in pritisnil državni (Podpisi 
pečat: vseh ostalih ministrov.) 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Mil. A. Vujičić s. r. 
L. S. 

* Ta člen je uvrščen semkaj po popravku v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 16. julija 1928., št. 161/LII. 
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Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

254. 
Dodatek k naredbi, 

• katero se deloma izpreminja zdraviliški red 
za letoviSče Bled. 

Gospod namestnik ministra za finance, minister 
za trgovino in industrijo, jo odobril na podstavi 
člena 7. finančnega zakona za leto 1928./1929. z 
odločbo z dne .16. julija 1928., D. R. br. 94.702, 
naredbo velikega župana ljubljanske oblasti, raz
glašeno v Uradnem listu z dne 14. junija 1928., 
št, 196/57. 

V L j u b l j a n i , dne 20. julija 1928.; 
U. br. 6973/8—II. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št 1056/4 pr. ex 1928. 

Razglas. 
Po razpisu generalne direkcije davkov v Beo

gradu z dne 30. junija 1928., št. 82.6UÜ je ukinil 
namestnik ministra za finance, gospod minister za 
trgovino in industrijo, z odlokom z dne 26. junija 
1928., G. D. P. br, 82.603, davčni urad v Tržiču in 
dodelil posle tega urada davčnemu uradu v Kranju. 

S tem so prideljene vse davčne občine tržiškega 
davčnega okraja: Bistrica, Duplje, Kovor, Križe, 
Senično, Sv. Ana, Sv. Katarina, Tržič, Zvirče in 
Ziganja vas davčnemu uradu v Kranju. 

Davčni urad v Tržiču je prestal uradovati dne 
26. junija 1928. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 20. julija 1928. 

Namestnik delegata: Bonač s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 393/3/26—12. 

Razglas. 
Po naročilu gospoda ministra pravde z dne 

16. julija 1928., št. 18.115, se razglaša, da se je do
ločila po § 13. zakona z dne 27. novembra 1896., 
št, 218 drž. zak., odškodnina prisednikom obrtnega 
sodišča iz delavskega stanu, in sicer tako, da pri
stoji tem prisednikom ali njih namestnikom' odškod
nina 70 Din, če traja razpravljanje več nego 4 ure, 
sicer pa 35 Din. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 21. julija 1928. 

S 14/28—44. 1574 
Sklic zbora upnikov. 

Prezadolženec: Anton K u m p e r š č a k , trgovec 
v Studencih. 

Na predlog upravnika mase, drja. Stanka Štora, 
se sklicuje zbor upnikov na dan 2. a v g u s t a 
19 2 8. ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 84. 

Razpravljalo se bo o predlogu upravitelja mase, 
naj prevzame, odnosno kupi iz proste roke ves in
ventar prezadolženčove trgovino in vso zalogo, ki 
je cenjena z inventarjem vred na 55.778 Din 50 p, 
za znesek 42.000 Din član upniškega odbora Vilko 
Weixl. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 19. julija 1928. 

C 181/28. 
Oklic. 

1539 

govca v Gornji Radgoni, tožbo zaradi 4100 Din s 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v solfi, št. 4. 
Ker je sedanje bivališče Alojzija Neudauerja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika na čin Božidar 
Kryl, višji pisarniški oficial v Ljutomeru. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek I., 
dne 17. julija 1928. 

T V 23/28—3. 1544 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jakoba K oš a na, posestnika v 
Št. Janžu na Vinski gori, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica podružnice 
Ljubljansko kreditne banke v Celju vi. št. 1569, vin-
k uli rana na znak «K», z imovino 1142 Din 16 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravico v š e s t i h m e s e c i h , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 11. junija 1928. 

Dne 13. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
•podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vrnpolje, vi. št. 273 in 330 (lesena 
hiša s kozelcem in pohištvom). 

Cenilna vrednost: 7167 Din; najmanjši ponudek: 
6778 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek IL, 
dne 19. junija 1928. 

T 18/28—3. 1570 

Amortizacija. 

Leopold Pečar, tesarski mojster v Ljutomeru, je 
vložil zoper Alojzija N e u d a u e r j a , lesnega tr-

Na prošnjo Katarine T o m č e v e v Jerneji vasi 
št. 12 pri Črnomlju se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica, št. 6540 Mestne hra
nilnice v Črnomlju na ime: Katarina Tome in z 
vlogo 4080 Din 70 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da je vložna knjižica 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 18. julija 1928. 

Ne 235/28—3. 1568. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frančiške K l e m e n S i č e v e , po-

sestnice v Boračovi št. 40, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopno hranilne knjižice, ki jo je pro
silka baje izgubila: Hranilna knjižica Hranilnice in 
posojilnice v Radincih št. 120 z vlogo 871 Din 50 p. 

Imetnik to hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od d n e 
13. j u l i j a 1928., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 13. julija 1928. 

Ne I 105/28—2. 1576 
Oklic 

Na predlog Ane P o d b r e g a r j e v e , preužit-
•karice v Ravnah št. 1, se uvaja, postopanje za amor
tizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je predlaga
teljica baje izgubila: Vložna knjižica Mestne hranil
nice v Kamniku št. 16.631 z vlogo 625 Din na ime: 
Ana Podbregar. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se objavi ta oklic v Uradnem listu, ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je vložna knjižica 
•brez moči. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne,22. julija 1928. 

Ne I 225/28—2. 1564 2—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Antona B e r š n j a k a , posestnika 
na Hudem, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopno hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica Hranilnice in posojilnice v 
Ivančni gorici, r. z. z n. z., št. 1 v vrednosti 2980 
Din na ime: «Sokol» Št. Vid-Stična. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v e n e m l e t u od dne razgla
sitve tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Višnji gori,'oddelek L, 
dne 17. julija 1928. 

Popravek k dražbenemu oklica. 
V dražbenem oklicu okrajnega sodišča v Treb

njem z dne 5. julija 1928., E 106/28—12 (Uradni 
list 68 z dne 20. julija 1928. [stran 496.]), je treba 
nadomestiti v tretji in četrti vrsti prvega odstavka 
besede: «(hiša št. 45 na Mirni z zemljiškimi parce
lami)» z besedami: «(n o v o d o g r a j e n a h i š a 
n a M i r n i z zemljiškimi parcelami)». 

E 133/28. 1624 

Dražbeni oklic. 

E 184/28—9. 163* 
Dražbeni oklic 

Dne 13. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nim zemljiška knjiga Dedja vas, vi. št. 8 (stavbišče 
s hišo št. 8, gospodarsko poslopje, 1 vrt, 2. vino
grada, 2 njivi, 2 travnika, 3 pašniki in 1 gozd); zem
ljiška knjiga Dedja vas, vi. št. 142 (njiva); zemljiška 
knjiga Pišece, vi. št. 135 (vinograd); in zemljiška 
knjiga Črne, vi. št. 115 (travnik). 

Cenilna vrednost: 25.305 Din 5 p; vrednost pri-
teklin: 1248 Din 25 p; najmanjši ponudek: 16.871 
Din. 

Površina: 3 ha 57 a 77 m2. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepreimcnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodiÉca. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 14. junija 1928. 

E 792/28—12. 1502 
Dražbeni oklic 

Na predlog drja. Walterja R i e b 1 a, odvetnika v 
Celju, kot upravitelja mase v konkurzu [irme: I.Vo-
kač v Celju, bo dne 8. a v g u s t a 1 9 2 8. ob deve
tih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi odobrenih 
pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Za-
grad, vi. št. 489: hiša z gospodarskimi poslopji in 
priteklino, cenilna vrednost 12.115 Din, zemljišča 
(njive, travniki, pašniki in gozdi), cenilna vrednost 
30.715 Din — skupaj 42.830 Din, po odbitku preži-
vitnih pravic Amalije Kumarjeve v znesku 7500 Din, 
torej 35.330 Din; najmanjši ponudek 23.554 Din. 

K priteklini spada razno gospodarsko orodje 
v cenilni vrednosti 1065 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 3550 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 1. junija 1928. 

E 1643/28. 1514 

Draîbeni oklic 
Dne 7. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Moste, vi. št. 13. 

Cenilna vrednost: 21.234 Din 50 p; najmanjši 
ponudek: 14.163 Bin. ' 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
•dne 19. junija 1928. 
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E 267/28—7. 1 3 5 6 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pijovci, vi. št. 148. 

Cenilna vrednost: 10.115 Din; najmanjši ponu-
dek: 6743 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 

dno 9. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 5768/1928. 1542 

Razglas. 
a) K m e t i j s k o d r u š t v o , r. z. z o. z. v 

P o d k o r e n u , 
b) K m e t i j s k o d r u š t v o v Š e n č u r j u , 

r. z. z o. z., 
c) U s n j a r s k a in č e v l j a r s k a z a d r u g a 

«Euno> v T r ž i č u, r. z. z o. z., 
C') K m e t i j s k o d r u š t v o , r. z. z o. z.- v 

V o k i e m, 
d) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a , r. z. z 

o. z. v L e s k o v i c i, 
e) M l e k a r s k a z a d r u g a , r. z. z o. z. v 

C e r k l j a h o b K r k i , 
f) S o d a r s k a z a d r u g a z a S e l š k o d o 

l i n o n a C e š n j i e i , r. z. z o. z., 
g) K m e t i j s k o d r u š t v o za St. J a n ž i n 

o k o 1 i c o, r. z. z o. z., 
uživajo po naredbi gospoda ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 
7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja 
taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 25. julija 
192S. za čas, dokler veljajo njih sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v LJubljani, 
dne 16. julija 1928. 

narnica, v njej 2 bankovca po 100 Din in 7 bankov
cev po 10 Din: 1 nikljasta ura z enim okrovom na 
črnem traku; 3 kovinske namizne plitvice («tace»); 
1 zavitek rjavega blaga za moško obleko, 3m rde
čega in 3 m zelenega blaga za žensko obleko in 
1 kos drugovrstnega blaga; 1 zelena pletena ženska 
jopa; 1 črna ženska kopalna obleka in 1 vzorčna 
knjiga za ženske obleke; 1 površnik iz modrega 
Iistra; 1 usnjena listnica, v njej 1 legitimacija, eni 
naočniki, 100 Din in 1 vojaška listina; 1 denarnica, 
v njej 2 bankovca po 100 Din, 8 bankovcev po 
10 Din in 1 listek zobnega zdravnika dr j a. A. Praun-
seisa; 1 črna usnjena denarnica, v njej 1 bankovec 
za 100 Din in čez 200 Din v bankovcih po 10 Din; 
1 črna usnjena listnica, v njej 1 bankovec za 1000 
Din, 3 bankovci po 100 Din, 5 bankovcev po 10 Din, 
1 legitimacija in 1 koledarček z 1 sliko; 1 daljno
gled «Zeiss»; 1 rjava usnjena denarnica, v njej 
8 bankovcev po 10 Din in za 12 Din drobiža; 1 rjava 
denarnica, v njej 180 Din in vizitke; 1 modra otroška 
obleka; 1 rjava usnjena torbica, v njej 180 Din, dva 
žepna robca in 2 kijuča; 1 zlata zapestna ura z za
pestnico: 1 srebrna cigaretna doza z monogramom 
J. W. in žensko glavo na gorenji strani; 1 zlat obe
sek s podobo Matere božje; 1 srebrna moška ura 
z vrezanim napisom 24. 1. 1925. s srebrno verižico. 

St. 5069/1928. ^ 1556 3—3 

R^rgrla» o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani Tazpisuje za pre

vzem zgradbe oblastne kostanj eviško-oStrške ceste 
p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a 
c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 10. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša 1,032.576 Din 27 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v cShižbenih Novinah> in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. julija 1928. 

Št. 827/2 P. L. 1571 
Objava. 

Potni list št. 827, ki ga je izdala dne 17. septem
bra 1926. policijska direkcija v Ljubljani na ime: 
Maurič Karol, se proglaša za izgubljenega ter se s 
tem razveljavlja. 

V L j u b l j a n i , dne 21. julija 1928. 
Policijski direktor: dr. Guštnvs. r. 

St. 46/15. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. juuja 1928.: 
1 bankovec za 1000 Din; 1 črna usnjena ustnica, 

v njej 10 bankovcev po 10 Din, za 10 Din drobiža 
in 2 fotografiji; 1 enookrovna srebrna moška žepna 
ura z nikljasto verižico; 1 nov rjav suknjič; 1 moška 
temnosiva obleka in 1 ponosen suknjič iz Iistra; ena 
svilena siva ruta za na glavo; 1 rjava usnjena de-

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. julija 1928.: 
1 rjava usnjena listnica, v njej 1 ura in manjša 

vsota denarja: 1 bankovec za 100 Din; 1 naočniki v 
raztrganem toku; 1 moški klobuk; 1 lornjon; 5 sre
brnih avstro-ogrskih goldinarjev; 8 bankovcev po 
10 Din. — V železniških vozovih so se našli ti-le 
predmeti: 1 moški dežnik, 5 palic, 3 ženske jopice, 
3 pari rokavic, 1 zavitek suhih cvetic, 1 čepica, 
1 moški klobuk, 1 nova moška obleka, 1 cigaretna 
doza, 1 lesene grablje, 1 ženski klobuk, 1 fotograf
sko stojalo. 2 ženski jopici, 1 ovoj obleke, 1 plašč, 
1 suknjič, 1 ženska torbica, 1 denarnica, 1 moški 
slamnik, 1 ročka za blago. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. julija 1928. 

Št. 10.058/3. 1 5 7 2 

Preklic draibe. 
Dražba ribolovnega revirja št. 39 — Škofljica — 

razpisana na dan 81. julija 1928. (Uradni list 67 
7. dne 17. julija 1928. [stran 476.]), se ne bo vršila. 

V L j u b l j a n i , dne 21. julija 1928. 
Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s. r. 

«члан управс», pod tem podpis: «Д. K. Протић», še 
niže na desni strani pod besedo: «динара» prav tako 
povsem drobno: «гувернер» in podpis: «Ђорђе Baj-
ферт» (podpisa sta rokopisna v črni barvi). Na levi 
polovici bankovca spodaj, pod okvirom za filigran, 
je natisnjeno v glavnem okviru v modri barvi z 
drobnimi črkami: «Фалсификовање повчаница казни 
ce no прописима Кривичпог Зпконика, који вреде за 
кривицс због прављења лажпог иовца». Takoj pod 
tem je v majhnem belem okviru trištevilčno število 
v črni barvi. Na sredi bankovca, spodaj pod pod
pisoma, prav tako v okviru, je natisnjeno z modro 
barvo: «Београд 2П мај W2G»; takoj na desni od tega 
pa je, tudi v modri barvi, debelo natisnjeno število: 
«10». Spodaj na desni polovici bankovca stojita pod 
žensko glavo v majhnem belem okviru število in 
črka. 

N a r o b n a s t r a n . Na desni polovici bankovca 
je v peterokotnem okviru vodni tisk (filigran), pod 
njim pa v krogu z rdečo barvo debelo natisnjeno 
število: «10». Na levi polovici je državni grb in pod 
njim, prav tako debelo, je natisnjeno v rdeči barvi 
v krogu število: «10». 

Vse besedilo na narobni strani je natisnjeno v 
latinici. 

Na sredi bankovca, zgoraj, v okviru v modri 
barvi, na rdečkasti osnovi stoji natisnjeno z modro 
barvo: «Narodna Banka Kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca — Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev». Pod tem okvirom je natisnjeno drobno v 
rdeči barvi: «placa donosiocu»; pod tem pa debelo: 
«10 Dinara» in malo niže, tudi drobno: «u metalnoj 
zakonskoj moneti». Na sredi bankovca, med vodnim 
tiskom in državnim grbom, se vidijo konture cerkve 
Gračanice, zraven nje pa drevje. 

V B e o g r a d u , dne 16. julija 1928.; št. 79.931. 
Uprava 

Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

1548 Poziv upnikom. 

Bazne objava. 

Gospod Alojzij N e u d au er, trgovec z lesom 
v Gornji Radgoni, je izročil vso svojo imovino (ak
tiva in pasiva) podpisani Posojilnici v Gornji Rad
goni. Vsi njegovi upniki se pozivljejo, naj prijavijo 
do dne 5. a v g u s t a 1 92 8. zadrugi svoje terjatve. 
Pravilno dokumentirane terjatve se izplačajo v po
polnem obsegu, nedokumentirane ali sicer sporne 
terjatve pa v takem obsegu, v kakršnem se-ugotove 
pred sodiščem. Terjatve, prijavljene po tem roku, 
se ne bodo več vpoštevale. 

V G o r n j i R a d g o n i, dne 20. julija 1928. 

Posojilnica v Gornji Radgoni, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

1600 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

O d d n e 2 5. j u l i j a l 9 2 8. b o d a j a l a N a -
r o d n a b a n k a v t e č a j s v o j n o v i b a n k o 
v e c za 10 d i n a r j e v , s t a l n o I I . i z d a j o . 

Popis tega bankovca je v glavnem: 
Cisti narisek bankovca, razen golega robu, je na 

licu in na narobni strani 115 mm dolg in 68 mm 
širok. V papirju je tudi vodni tisk (filigran) na levi 
strani v peterokotnem okviru — ženska gtfava z 
lovorovim vencem, ki predstavlja našo državo. 

N a r i s e k je tedelan. v slikah, v šarah in njih 
prepletih na licu in na narobni strani v treh barvah: 
v rdeči, rumeni in modri. 

L i c e : Na desni polovici bankovca je izdelana v 
treh barvah ženska glava z lovorovim vencem, ki 
predstavlja našo državo. Na levi polovici bankovca, 
v praznem prostoru, je vodni tisk (filigran). 

Vse besedilo na licu bankovca jo natisnjeno v 
cirilici. 

Na sredi bankovca, 7,goraj v praznem prostoru, 
so zapisane besede: «Народна Банка Краљевине Срба, 
Хрвата и Словеиаца плака доносиоцу». Ta napis je ob
robljen s pravokotnikom, ki je izdelan s Sarami v vseh 
treh barvah. Pod tem pravokotnikom je natisnjeno 
drobno v črni barvi osemštevilčno (kontrolno) števi
lo, pod njim debelo v modri barvi: «Десет динара», 
nato pa drobno tudi v modri barvi: *y металној за-
конској монети», malo niže na levi strani, pod besedo: 
«Десет» s povsem drobnimi črkami v modri barvi: 

1573 3—1 Poziv upnikom. 
M l e k a r s k a z a d r u g a p r i Sv. M i k l a v 

žu n a d L a š k i m je prešla po sklepu občnega, 
zbora z dne 25. maja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj naznanijo terjatve za
drugi. 

V L a ž i š a h , dne 23.julija 1928. 
Likvidatorja: 

Ferdinand Funkelj s. r., posestnik v Lažišah št. 27, 
in Martin Žveplan s. r., posestnik v Lažišah št. 21. 

1599 «Jub», tovarna barv, 
dražba z o. z. v Doln pri Ljubljani. 

Bilanca za leto 1927. 
A k t i v a : zemljišča Din 25.854-93; zgradbe Din 

263.384-14; stroji Din 331.719—; orodje Din 33.355 
54 p- prevozna sredstva Din 74.131-60; inventar 
Din 34.350-30; blagajna Din 18.957-68; dolžniki 
Din 475.377-20; rimese Din 23.000-—; zaloge Din 
2,332.422-53; izguba Din 2,151.630-72. 

P a s i v a : delniška glavnica Din 1,250.000 ; 
rezerva Din 427.626-91; upniki Din 2,286.556-73; 
trate Din 1,500.000-4. 

Račun izgiube in dobička za leto 1927. 
Upravni stroški Din 1,335.301-87; definitivni od

pis razlike na zalogi Din 1,325.255-63; kosmati do
hodek izračuna blaga Din 675.499-83-, prenos izgube 
iz leta 1926. Din 166.573-05; izguba z dne 31. decem
bra 1927. 2,151.630-72. v ^ 8 v e t > 

Odgovorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani. ~ Tisk. in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrouč v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a ) 
!z «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 

/ 255r"1zpremembe in dopolnitve v uredbi o odpiranju in zapiranju trgo-
[^У* vinskih in obrtnih obratovalnic, ne glede na to, ali je v njih za

posleno pomožno osebje aH ne, kakor tudi o delovnem času po
možnega osebja v dotičnih obratovalnicah (podjetjih). 

256. Pravilnik o izpitih za kapetane in vodje ladij v rečnem trgovin
skem brodarstvu. 

257. Ustanovitev pravnih odsekov pri oblastnih železniških direkcijah. 
258. Pravilnik za veliko prodajo in malo prodajo soli. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 259. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 168 z dne 24. julija 1928.: 
Odlok generalnega direktorja poštne, hranilnice 

z dne 7. junija 1928.: Postavljene so pri podružnici 
poštne hranilnice v Ljubljani za računovodkinje v 
3. skupini III. kategorije: Emilija S m e n k o l , Ana 
L e s j a k, Frančiška G r i č a r, Marija M o z e t i č , 
Frančiška S c h n e l l e r in Josipina P a v š e k, pri
pravnice, v 4. skupini Ш. kategorije pri isti podruž
nici. 

Številka 169 z dne 25. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja, z dne 14. ju

nija 1928.: Pomaknjen je iz 4. skupine I. kategorije 
v 3. skupino I. kategorije dr. Ivan R u p n i k , dele
gat ministra za finance v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 22. ju
nija 1928.: Postavljen je pri delegaciji ministrstva 
financ v Ljubljani za višjega finančnega svetnika v 
4. skupini I. kategorije Štefan S u š e č , finančni 
svetnik v 5. skupini I. kategorije pri isti delegaciji. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. ju
nija 1928.: Postavljen je pri finančnem okrajnem 

. ravnateljstvu v Ljubljani za tajnika v 6. skupini 
I. kategorije Emil K a n d a r e, finančni svetnik 
VIL činovnega razreda v p. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju
nija 1928.: Postavljeni so pri računovodstvu dele
gacije ministrstva financ v Ljubljani: za računska 
inšpektorja v 1. skupini II. kategorije Edvard B r c -
s k v a r in Bojan D r o n i k, knjigovodji istega ra
čunovodstva v 2. skupini II. kategorije; za knjigo
vodje v 2. skupini II. kategorije Fran Š t r u k e l j , 
Fran P e č n i k, Štefan K r h n e in Janko S p r e i t -
zor, knjigovodje istega računovodstva v 3. skupini 
П. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 22. ju
nija 1928.: Premeščen je po službeni potrebi za viš
jega davčnega upravitelja v 2. skupini II. katego
rije in šefa davčnega urada pri Sv. Lenartu v Slo
venskih goricah Ivan V o d 1 a k, višji davčni upra
vitelj v isti skupini iste kategorije in šef davčnega 
urada v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva кта1ја z dne 22. ju
nija 1928.: Premeščen je po službeni potrebi za viš
jega davčnega upravitelja V 2. skupini П. kategorijo 
k davčnemu uradu v Kranju Albert R o o s s, višji 
davčni upravitelj v isti skupini iste kategorije davč
nega urada v Tržiču. 

Odlok ministra pravde z dne 8. julija 1928.: 
Postavljen je za sodnika v 7. skupini I. kategorije 
pri kotarskem sodišču v Blatu (otok Korčula) Leo
pold F i 1 i m o n o v, pogodbeni avskuJtant pri okrož
nem sodišču v Mariboru. 

Odlok ' ministra pravdo z dne 23. julija 1928.: 
Postavljen je upokojeni sodnik Maks P e t r i č za 
sodnika v 7. skupini I. kategorijo v območju višjega 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Odlok ministra pravde z dno 16. julija 1928.: 
Potrjen je z dnem 3. julija 1928. za stalnega dr. Sreč
ko G r m o v S e k , pravni praktikant pri okrožnem 

sodišču v Mariboru, in pomaknjen z dnem 16. julija 
1928. v 8. skupino I. kategorije. 

Odlok ministra pravde z dne 16. julija 1928.: 
Postavljen je Karel J a v o r š e k , pravni praktikant 
v 8. skupini I. kategorije pri deželnem sodišču v 
Ljubljani, za sodnika, v 7. skupini I. kategorije v 
območju višjega de/elnega sodišča v Ljubljani. 

Številka 170 z dne 26. julija 1928.: 
Objavi generalne direkcije davkov z dne 27. in 

29. junija 1928.: Plačevanja takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife sta oproščeni za vse vloge in prošnje, 
ki jih pošiljata državnim oblastvom, razen v civil
nih pravdah: 1.) «Udruženje šumadijskih četnika 
.Karađorđe'» v Kragujevcu; 2.) «Kulturno i humano 
nacionalno društvo ,Severna zvezda'» v Subotici. 

Uredbe osrednje vlade, 

255. 
Na podstavi pooblastitve v §§ 6. in 13. zakona 

o zaščiti delavcev, odnosno v členu 319. finančnega 
zakona za leto 1928./1929. o izpremembah in dopol
nitvah § 13. zakona o zaščiti delavcev, predpisujeva 
glede na §§ 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. in 16. tega 
zakona po zaslišanju trgovskih, industrijskih, obrt
niških in delavskih zbornic te-le: 

Izpremembe in dopolnitve v uredbi o 
odpiranju in zapiranju trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic, ne glede na to, 
ali je v njih zaposleno pomožno osebje 
ali ne, kakor tudi o delovnem času po
možnega osebja v dotičnih obratoval

nicah (podjetjih).* 

I. Odpiranje in zapiranje obratovalnic. 

A. Ob delavnikih. 

Ölen 1. 
se izpreminja ter so glasi: 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnice (pod
jetja) na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ne glede na to, ali pripadajo privatnim ose
bam ali javnim telesom, in ne glede na to. ali je v 
njih zaposleno pomožno osebje ali ne, ne smejo biti 
odprte v dobi od dne 1. aprila do dne 30. septem
bra niti pred 5. uro zjutraj niti po 8. uri zvečer, v 
dobi od dne 1. oktobra do dne 31. marca pa ne 
smejo biti odprte niti pred 6. uro zjutraj niti po 
7. uri zvečer, kolikor niso določene s to uredbo od 
tega posebne izjeme. 

Čez poldne, t. j . od 12. ure opoldne do 3. ure 
popoldne, morajo biti vse te obratovalnice (podjetja) 
zaprte najmanj 1 uro, izvzemši obrtne delavnice, v 
katerih je poslovanje osebja organizirano z izme
nami; v tem času ne smejo opravljati nobenih poslov 
s strankami. 

Za trgovinske obratovalnice po predpisih te 
uredbe se smatrajo tudi vse prodajalnice, vse pi
sarne in vsi kontoarji industrijskih podjetij. 

Člen 3. 
se izpreminja ter se glasi: 

Cas, ko sinejo biti v zgoraj določenih mejah 
trgovinske in obrtne obratovalnice v poedinih kra
jih odprte zjutraj, zaprte in odprte čez poldne in 
zaprte zvečer, določijo veliki župani, in sicer ko so 
zaslišali trgovske, industrijske, obrtniške in delav
sko zbornice; pri tem naj gledajo na to, da se čas 
za odpiranje in zapiranje obratovalnic ujema z de
lovnim časom pomožnega osebja, predpisanim s to 
uredbo za dotično kategorijo obratovalnic (podjetij). 

V obratovalnicah (podjetjih), v katerih se to na
čelo ne da izvesti, se dovoljuje, da. sme znašati 
razlika med časom, predpisanim za odpiranje in za
piranje obratovalnic, in dolžino delovnega časa za 
pomožno osebje v dotičnih obratovalnicah največ 
1 uro na dan. 

Vkljub odredbi v prvem odstavku tega člena 
smejo biti v krajinah Srbije, Črne gore, Bosne in 
Hercegovine vso trgovinske in obrtne obratovalnice 
(podjetja) odprte redno 10 ur na dan; kjer pa kra
jevne razmere to izrecno zahtevajo, smejo" dovoliti 
veliki župani, odnosno uprava mesta Beograda za 
mesto Beograd, da so vse te obratovalnice odprte 

se uri vec. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25.. julija 1928., št. 169/LIV. — 
Prvotno uredbo glej v Uradnem listu z dne 26. maja 
1928., št. 167/51. 

Člen 4. 
se izpreminja ter se glasi: 

Vkljub predpisom v drugem odstavku člena 1. 
in člena 2. te uredbe smejo biti odprte čez poldne 
te-le obratovalnice#(podjetja): 

1.) Kavarniške (kafanske [krčmarske]), restavra
cijske, gostilničarske in hotelske obratovalnice, jav
ne kuhinje, ćeva.bdžijske obratovalnice in obrato
valnice, ki strežejo gostom z mrzlimi jedili in alko
holnimi ali brezalkoholnimi pijačami, mlekom, mleč
nimi izdelki in poslasticami (sladčicami, kolači, me-
dičarskimi izdelki ki alvo), kakor tudi obratovalnice, 
ki se bavijo izključno s prodajanjem presnega sadja. 

Vse te obratovalnice, razen prodajalnic presnega 
sadja, ne smejo prodajati v času, ko je prodajanje 
življenskih potrebščin prepovedano, nrrzlih jedil in 
vobče drugega blaga za porabo izven obratovalnice. 

•2.) Samostalne male prodajalnice tobaka (tra
fike), izvzemši postranske male prodajalnice tobaka 
(trafike). 

3.) Podjetja za prevažanje, natovarjanje in raz-
tovarjanje blaga pri železnicah ali v rečnih ali mor
skih pristaniščih, podjetja za prevažanje blaga z 
vozovi ali čolni kakor tudi prodajanje in krošnjar-
jenje po ulicah. 

4.) Na ozemlju Bosne in Hercegovine smejo biti 
trgovinske in obrtne obratovalnice odprte tudi čez 
poldne; vendar pa ne sme biti čas, v katerem smejo-

•mOÉÊÈM 
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biti te obratovalnice odprt«, daljši od skupnega 
časa. predpisanega v členu 3. te uredbe. 

5.) Ostale obratovalnice (podjetja), določene v 
členu 1. te uredbe, smejo biti odprte čez poldne 
samo občasno, in sicer: 

a) če se mora delo v obratovalnici čez poldne 
neizogibno nadaljevati, da se prepreči kvarjenje 
blaga, izpostavljenega atmosferskim vplivom; 

b) ob dneh letnih sejmov; 
c) ob semanjih dneh (dneh tedenskih sejmov) v 

krajih, kjer se vrše ti sejmi samo enkrat na teden); 
è) če se obratovalnica seli. 
Dovolila za primere iz točk a) in č) dajo kra

jevna upravna oblastva prve stopnje. 

B. Ob nedeljah in praznikih. 

Člen 20. 
se izpreminja ter se glasi: 

Ob verskih praznikih morajo biti v krajih, v 
katerih pripada najmanj tretjina prebivalstva enemu 
veroizpovedanju, vse trgovinske in obrtne obrato
valnice pripadnikov dotičnega veroizpovedanja, iz-
vzemši obratovalnice, naštete v členili 15. in 16. tô 
uredbe, zaprte ves dan. in sicer: 

a) za p r a v o s l a v n e : 
na prvi dan božica, na bogojavljenje, na dan 

sv. Save, na veliki petek in na spasovdan; 

b) za k a t o l i č a n e : 
na prvi božični dan, na novega leta dan, na dan 

svetih Treh kraljev, na sv. Rešnjega telesa dan in 
na dan Vseh svetnikov; 

c) za m u s l i m a n e : 
na prvi in drugi dan ramazan-bajrama, na prvi 

in drugi dan kurban-bajrama. 
Pristojni veliki župani smejo odrediti, ko so za

slišali pristojne zbornice, da se morajo zapirati te 
obratovalnice tudi še ob drugih verskih praznikih, 
in sicer ali ves dan ali pa samo popoldne. 

Prav tako smejo dovoliti pristojni veliki župani, 
ko so zaslišali pristojne zbornice, da smejo biti od
prte trgovinske in obrtne obratovalnice ves dan ali 
pa samo dopoldne tudi na katoliški dan svetih Treh 
kraljev, odnosno na pravoslavni badnji dan, v kra
jih, kjer je najmanj tretjina prebivalstva pravoslav
nega veroizpovedanja, če je bilo to tudi doslej v 
navadi. 

V krajih s prebivalstvom različnih veroizpove-
danj morajo biti vse trgovinske in obrtne obrato
valnice brez razlike, izvzemši obratovalnice iz čle
nov 15. in 16. te uredbe, zaprte ves dan ali pa samo 
popoldne ob spredaj določenih dneh vsakega vero
izpovedanja, če pripada več nego polovica prebival
stva v dotičnem kraju dotičnemu veroizpovedanju. 
Pristojni veliki župani morajo izdati, ko so zaslišali 
pristojne zbornice, v tem pogledu potrebne odloke. 

Člen 21. 
se izpreminja ter se glasi: 

Med ramazanom je pripadnikom muslimanskega 
veroizpovedanja v Bosni in Hercegovini dovoljeno, 
imeti svoje trgovinske in obrtne obratovalnice od
prte tudi ponoči; vendar pa ne sme biti pomožno 
osebje po §§ 17. in 18. zakona o zaščiti delavcev 
v teh obratovalnicah in v tem času nikakor za
posleno. 

Člen 27. 
se izpreminja ter se glasi: 

Mesarskim mojstrom je prepovedano ob nedeljah 
in ob dneh, navedenih v členih 19. in 20. te uredbe, 
vsako klanje živine in perutnine tudi v času, dokler 
so obratovalnice odprte, razen če gre za zakol v sili. 

II. Delovni čas pomožnega osebja. 

B. Ob nedeljah in praznikih. 

Člen 40. _ 
se izpreminja ter se glasi: 

Ob nedeljah je v pekarnah ves dan prepovedano, 
izdelovati kruh in ostalo pecivo. 

Veliki župani morajo zavarovati, ko so zaslišali 
prizadete delavske in delodajalske zbornice, pomož
nemu osebju odmor najmanj 36 ur z dostavkom, da 
mora prestati to delo najkesneje v nedeljo ob 8. uri 
zjutraj. 

Po tem času, najkesneje pa do poldneva, je do
voljeno, peči za osebno potrebo potrošnikov vse 
ono, kar sami pripravljajo doma in kar dajo po 
navadi peči v pekarnah. 

Izjemoma se sme opravljati delo v pekarnah ob 
nedeljah ves dan v primerih iz točk 1.) in 2.) čle
na 18. te uredbe kakor tudi v pekarnah pri bolnicah, 
zdraviliščih, sanatorijih in hotelih; toda to proizva
janje mora služiti samo za potrebe dotičnih naprav 
in obratovalnic. 

V. Končne odredbe. 

Člen 55. 
-"• -se izpreminja ter se glasi: 

Kolikor je naročeno velikim županom, odnosno 
upravi mesta Beograda za mesto Beograd, izvesti 
nekatera določila te uredbe, jih morajo izvesti s po
sebno naredbo najkesneje v dveh mesecih od dne, 
ko stopi ta uredba v veljavo, ter priobčiti izdano 
naredbo pristojni oblastni inspekciji dela, ministr
stvu za socialno politiko in ministrstvu za trgovino 
in industrijo. 

Na obrazloženo zahtevo pristojnega velikega žu
pana ali katere izmed prizadetih zbornic sme minister 
za socialno politiko v posebno tehtnih primerih po
daljšati rok za izdajo te naredbe. 

Člen 57. 
Te izpremomhe in dopolnitve stopijo v veljavo z 

dnem,- ko se razglase v «Službenih Novinah»; s tem 
dnem prestanejo veljati vsi predpisi, ki jim naspro
tujejo. 

V B e o g r a d u , dne 20. julija 1928.: 
Z. R. br. 7772/Г7. 

Minister za socialno politiko: 

Čed. A. Radović s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. . 

2 5 6 . 
Na podstavi § 41. uredbe o organizaciji ministr

stva za promet in prometne službe z dne 30. marca 
1927. se izdaja ta-le 

Pravi ln ik, 
o izpitih za kapetane in vodje ladij v 

rečnem trgovinskem brodarstva.1" 
I. Oni. 

Člen 1. 
Cina v rečnem trgovinskem brodarstvu, ki se pri

dobivata na podstavi opravljenega izpita ob pogojih, 
zahtevanih s tem pravilnikom, sta: kapetan ladje 
rečne plovitve in vodja ladje rečne plovitve. 

Člen 2. 
Kapetan ladje rečne plovitve je upravičen, po

veljevati rečni ladji vsake vrste na vseh vodnih 
potih — domačih in inozemskih. 

Vodja ladje rečne plovitve je upravičen, voditi 
na domačih in inozemskih vodnih potih vsako ladjo, 
ki nima nad 200 indiciranih konjskih sil, in vsako 
motorno vlačilnico, ki nima nad 200 ton nosilnosti, 
kakor tudi vsak plovni objekt, ki spada po členu 6. 
pravilnika o rečni policiji, določenoga po mednarod
ni dunavski komisiji, v pojem «ladjice». 

II. Priprava v stroki kandidatov za kapetane. 

Clen-3. 
Oni, ki žele doseči čin kapetana ladje rečne plo

vitve, lahko vstopijo v rečno trgovinsko brodarstvo 
z najmanj šestimi dovršenimi razredi srednje ali 
druge strokovne šole, ki ustreza dovršenemu šeste
mu razredu srednje šole. 

Ta oseba pridobi praktično izobrazbo za kapetan
ski izpit v petletni službi na rečnih ladjah kot krmar, 
pripravnik in manipulant. Od tega časa se morajo 
všteti najmanj tri leta na remorkerju. 

Člen 4. 
Teoretično izobrazbo dobivajo kandidati za kape

tana ladje v državnem navtičnem kurzu, ki ima dva 
tečaja. 

V prvi tečaj smejo vstopiti oni kandidati, ki so 
prebili do dne, ko vstopijo v kurz, najmanj dve leti 
v službi na remorkerju. 

V drugem tečaju se nadaljuje učni program in 
vanj smejo hoditi kandidati, ki so poslušali prvi 
tečaj. 

Tečaje prireja uprava pomorstva in rečnega pro
meta v času od dne 1. novembra do dne 1. marca. 

Člen 5. 

V tečajih se uče tHe predmeti: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca> z dne 11. julija 1928., št. 157/LI. 

a) Glavni predmeti: 
rečna navigacija; 
rečno-policijski predpisi in zakonske odredbe; 
nauk o ladjah; 
nauk o parnih kotlih, parnih strojih in motorjih; 
hidrografija z meteorologijo; in 
trgovinska geografija. 

b) Postranski predmeti: 
ladijska oprema; 
higiena in prva pomoč; 
mednarodno pravo; in 
nauk o trgovini in prometu. 
Gradivo iz teh predmetov izdela uprava pomor

stva in rečnega prometa. 

Člen 6. 
Preden vstopijo kandidati v prvi tečaj, jih mora 

zdravniški pregledati sanitetni referent glede sluha, 
jakosti vida — razločanja barv: oni, ki se pokaže 
za «nesposobnega», ne more napredovati v navtični 
službi, prav tako ne, če bi se ugotovila ta nesposob
nost pozneje. 

Člen 7. 
Prijave s potrebnimi dokumenti, navedenimi v 

členu 8., za vpis v navtični kurz, sprejema uprava 
pomorstva in rečnega prometa do vštetega dne 
5. oktobra. 

Člen 8. 
Kandidati, ki žele vstopiti v prvi tečaj, morajo 

predložiti dokaze o svojem vkrcanju, dobrem ve
denju, državljanstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, dovršeni šoli, starosti in potrdilo dveh 
ladijskih poveljnikov, da so pokazali v brodarstvu 
uspeh in znanje. 

Člen 9. 
Po dovršenem drugem tečaju smejo opravljati 

kandidati, če zadoščajo tudi členu 3. tega pravil
nika, izpit za kapetana ladje ročne plovitve. 

III. Kapetanski izpit. 

Člen 10. 
Prijave za izpit sprejema uprava pomorstva in 

rečnega prometa najdlje do dne 5. februarja ter ob
vesti, ko je preizkusila pogoje, kandidate, ali se jim 
dovoli, opravljati izpit. 

Člen 11. 

Kandidat, ki &e pripusti k izpitu, ne sine biti -
mlajši od 24 let. 

Člen 12. 
Kapetanski izpiti se vrše v drugem tednu meseca 

marca ob onih dneh, ki jih določi uprava. 
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 

dela. 
Člen 13. 

Teoretični izpit obseza pismene izdelke iz navi
gacije in iz nauka o ladjah, nadalje ustno izpraše
vanje iz vsakega predmeta, poslušanega v tečaju. 

Praktični izpit se opravlja na ladji, ki potuje in 
manevrira. 

Člen 14. 
Preden se začne izpit, mora položiti vsak. kan

didat 300 dinarjev za nagTado komisije. Predsed
niku, izpraševateljem za vsak predmet in zapisni
karja pripada po tem po 25 dinarjev od kandidata. 

Člen 15. 
Predsednik izpraševalne komisije je upravnik 

uprave pomorstva in rečnega prometa ali oddelkovni 
načelnik, ki ga odredi upravnik. Člani komisije so 
učitelji predmetov in en uradnik uprave kot zapis
nikar. 

Pri praktičnem izpitu odredi uprava še enega 
člana izmed ladijskih kapetanov, ki je v ekseku-
tivni službi. 

Člen 16. 
Kapetani pomorske dolge plovitve, ki so prebili 

v rečnem brodarstvu leto dni, opravljajo dopolnilni 
izpit iz rečne navigacije in rečnopolicijskih pred
pisov. Poročniki opravljajo ta izpit čez dve leti, ki 
so ju prebili v rečnem brodarstvu. Od prebitega časa 
je moral biti kandidat najmanj polovico na remor
kerju. 
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Člen 17. 
Pismeni izpit se opravlja, pred ustnim. Naloge 

za pismeni izpit sestavi izpraševatelj predmeta ter 
jih prej predloži v odobritev predsedniku komisije. 
Naloge izdelujejo vsi kandidati v istem času vpričo 
komisije. S seboj ne smejo prinašati drugih pripo
močkov razen onih, ki jih dovoli predsednik. Ce 
uporabi kandidat tuj izdelek ali kaj, kar ni bilo 
dovoljeno, ga je odstraniti o<l izpita v tem roku. 

Člen 18. 
Usi ni izpit se upravlja najprej iz glavnih pred

metov. Kdor se oceni iz kateregakoli glavnega pred
meta za slabega, ne opravlja izpita iz postranskih 
predmetov, ker se tak kandidat odkloni za leto dni 
in mora iznova opravljali izpit iz vsega programa. 
Ce se oceni kandidat za slabega iz postranskega 
predmeta, opravlja čez leto dni izpit iz dotičnega 
predmeta. 

Člen 19. 

Pri ustnem izpitu iz poedinih predmetov potegne 
kandidat tri vprašanja. Ce kandidat izpit prekine, se 
smatra, da je odstopil od njega v tem roku. 

Člen 20. 

Ocene iz poedinih predmetov pri teoretičnem iz
pitu so: «odličen» (odličan), «prav dober» (vrlo 
dobar), «dober» (dobar) in «slab» (slab). 

Končna ocena kandidatovega uspeha je: «prav 
dober» (vrlo dobar), «dober» (dobar) in «slab» (slab). 

Prav dober je oni kandidat, ki nima nobene samo 
dobre ocene. Dober je oni kandidat, ki nima nobene 
slabe ocene. 

Kandidati, ki so pokazali slab uspeh, se smejo 
iznova priglasiti k izpitu čez leto dni. 

Člen 21. 

Kandidat, ki opravi ves teoretični izpit, se pri
pusti k praktičnemu izpitu, kjer mora pokazati 
svojo praktično izobrazbo in spretnost v manevri
ranju z ladjo. 

Kdor se pokaže v praksi za slabega, temu ostane 
teoretični izpit v veljavi in čez leto dni opravlja 
samo ponavljalni izpit iz prakse. 

Člen 22. 

Kandidat za kapetana sme opravljati izpit tri
krat; če ga ne opravi niti tretjič, izgubi pravico do 
nadaljnjega opravljanja. 

IV. Prisega in diploma. 

Ölen 23. 
Kandidat, ki je izpit opravil, poda pismeno pri

sego na predpisanem obrazcu ter jo da hraniti 
upravi pomorstva in rečnega prometa. 

Člen 24. 
Po opravljenem izpitu in podani prisegi^ izroči 

uprava pomorstva in rečnega prometa novoimeno-
vanemu kapetanu diplomo za kapetana ladje rečne 
plovitve pròti plačilu predpisane takse po tav. 
post. 304. zakona o taksah. 

Člen 25. 
Uprava pomorstva in rečnega prometa odvzame 

lastniku diplomo: 
a) če je obsojen s sodbo rednega sodišča, na 

kazen, ki ima za posledico izgubo državljanske časti 
za čas, dokler mu traja izrečena kazen; 

b) če se ugotovi s pristojno preiskavo, da je pro-
vzročil v slabem namenu večjo havarijo ali storil 
kaznivo dejanje v službi. 

V. Izpit za vodjo ladje rečne plovitve. 

Člen 26. 
Izpit za vodjo ladje rečne plovitve sme opravljati 

oni kandidat, ki dokaže: 
a) da je dovršil 24. leto starosti; 
b) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in

filo vencev; 
c) da je dobrega in poštenega vedenja; 
č) da je prebil v brodarstvu najmanj osem let, 

izmed njih dve leti kòt I. ali samostalni krmar na 
plovnih objektih z lastnim pogonom; in 

d) z zdravniškim izpričeval oni, da je zdrav in za 
eksekutivno službo sposoben. 

Člen 27. . 

Izpiti za vodjo ladje se opravljajo pri beograjski 
pristaniški kapetaniji meseca marca. Ce se pokaže 

potreba, dovoli uprava pomorstva in rečnega pro
meta opravljanje izpita tudi v mesecu oktobru. 

K izpitu se mora priglasiti kandidat do vštetega 
dne 5. februarja, odnosno do vštetega dne a. sep
tembra. 

Člen 28. 
Izpit se opravlja pismeno in ustno. Iz pismenega 

izpita se da. kandidatu naloga, s katero mora do
kazati občo pismenost in znanje o elementarnem 
računstvu. 

Pri ustnem izpitu se izprašuje kandidat iz rečne 
navigacije, rečnopolicijskih predpisov in ostalih za
konskih ' odredb o plovitvi kakor tudi iz občega 
znanja o parnih kotlih, strojih in motorjih. 

Člen 29. 
Izpraševalno komisijo sestavljajo pristaniški^ ka

petan kot predsednik, en strojni ali ladjedelski in
ženjer in en ladijski kapetan iz eksekutivno službe. 

Za zapisnikarja se odredi eden izmed kapetamj-
skih uradnikov. 

Člen 30. 

Kandidat položi kot stroške za člane komisije 
pred izpitom predpisano takso 100 dinarjev, ki pri
pada v enakih delih predsedniku, članoma in zapis
nikarju komisije. 

Člen 31. 

Kandidat, ki pokaže iz kateregakoli predmeta 
slab uspeh, se odkloni za leto dni. Izpit sme ponav
ljati največ še dvakrat. 

Člen 32. 
Oceni uspeha kandidata, ki je izpit opravil, sta: 

«prav dober» (vrlo dobar) in «dober» (dobar). 

Člen 33. 

Upravitelji velike obalne plovitve smejo oprav
ljati čez leto dni, ki so jih prebili v rečnem trgovin
skem brodarstvu, izpit za vodjo ladje rečne plovitve 
po členu 28. tega pravilnika. 

Člen 34. 

Po opravljenem izpitu in podani pismeni prisegi, 
ki se da hraniti pristaniški kapetaniji, izda kapeta
nija izpričevalo za vodjo ladje rečne plovitve. 

Л 

VI. Prehodne odredbe. 

Člen 35. 

Poročniki rečne plovitve in upravitelji male repne 
plovitve imajo na podstavi svojega potrdila pravico, 
v mejah kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
voditi remorkerjo vsake vrste in potniške ladje iz
pod 100 ton nosilnosti. Glede plovitve izven mej se 
identificirajo z vodjo ladje ter morajo voditi na 
ostalem dunavskom omrežju ladje izpod 200 radici-
ranih konjskih sil, odnosno motorne vlačilnice izpod 
200 ton nosilnosti; o tem jim izda pristaniška kape
tanija potrebno listino. . _ _ 

Poročniki rečne plovitve smejo opravljati izpit 
za kapetana ladje rečne plovitve tudi z nepopolno 
šolsko kvalifikacijo, ki jo zahteva ta pravilnik, če 
so'prebili v rečnem trgovinskem brodarstvu skupaj 
osem let. 

VII. Končna odredba. 

Člen 36. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter razveljavlja pravilnik o izpitih kandidatov 
za višje navtične čine v rečnem trgovinskem bro
darstvu, razglašenem dne 12. maja 1922.,* kakor 
tudi vse dosedanje odločbe, izdane v dopolnitev 
starega, pravilnika. Minister za promet: 

Svet. T. Milosavljević s. r. 

Letnik X. 

«4.) P r a v n i o d s e k , v čigar pristojnost spa
dajo: definitivne obdelave osnutkov železniških za
konov in pravilnikov, disciplinski posli, pretresanje 
vseh predmetov pravnega značaja in oddajanje 
mnenja o njih.» 

Ta odločba naj se izvrši postopno, po proračun
ski možnosti. 

V B e o g r a d u , dne 12. julija 1928.: 
G. D." br. 44.074/28. 

Minister za promet: 
Svet. T. Milosavljević s. r. 

2 5 8 . 
Prav i ln ik 

za veliko prodajo in malo prodajo soli, 
predpisan na podstavi č lena 8 1 . f inančnega 

zakona za l e to 1928./1929.* 

I. Kako se predaja sol. 

Člen 1. 

Uprava državnih monopolov prodaja sol za člo
veško hrano in živalsko krmo po zakupnikih pra
vice za veliko prodajo soli in po pooblaščenih malih 
prodajalcih. 

Prodajo industrijske soli in soli za ribiče uredi 
uprava državnih monopolov posebe. 

Člen 2. 
Prodajati sol na drobno sme vsakdo, ki ima 

svojo protokoliraiio firmo aH obrtovališče za poslo
vanje ter dobi dovolilo (členi 13. do 16. tega pra
vilnika). 

II. Pravica za prodajo soli. 

Člen 3. 
Vsak lastnik obratovalnice, omenjene v členu 2. 

tega pravilnika, ki hoče prodajati sol na drobno, 
mora imeti dovolilo za to. 

2 5 7 . 
Ustanovitev pravnih odsekov pri 
oblastnih železniških direkcijah.** 

Na podstavi §§ 65. in 66. uredbe o organizaciji 
ministrstva za promet in prometne službe z dne 
30. marca 1927.*** odločam: 

Pri občih oddelkih oblastnih železniških direk
cij naj se ustanove odseki za pravne posle; zato se 
mora dodati pri § 25. pod a) : Obči oddelek omenjene 
uredbe točka 4.), ki se glasi: 

Člen 4. 

Dovolilo smejo dobiti samo lastniki omenjenih 
obratovalnic, ki imajo protokolirano firmo ali obrto-. 
vališče, ki niso obsojeni zaradi tihotapskih mono
polnih kaznivih dejanj in ki redno plačujejo davek. 

Ölen 5. 
Dovolilo za malo prodajo soli velja samo za last-

nike obratovalnic. 
Dovolilo mora biti nabito na vidnem mestu v 

obratovalnici. 
III. Zalaganje s soljo. 

Člen 6. 

Velike prodaje zakupnikov morajo biti vedno 
založene z enomesečno rezervo soli, kolitoršna je 
pač -poraba v dotičnem mesecu. 

Znesek mesečne pora.be ugotavlja uprava držav
nih monopolov, če ni določeno s pogodbo kaj dru
gega. 

Zakupniki morajo kupovati sol iz državnih za-
ložišč soli, ki so določena s pogodbo, ali pa iz onih, 
ki jih določi samostalna monopolna uprava. 

Sol se prodaja zakupnikom po določeni državni 
prodajni ceni z odbitkom njih odstotka, ki je dolo
čen s pogodbo, in odstotka, ki ga morajo dajati ma
lim prodajalcem. 

Za vrednost vreč in ostalega vkladnega mate
riala se ne daje noben odstotek; plačujejo se po 
popolni vrednosti. 

Člen 7. 
Mali prodajalci smejo prodajati samo ono sol, ki 

jo kupujejo od državnih založišč ali od onih za
kupnikov ' velike prodaje soli, v katerih okolišu 
obratujejo. 

Mali prodajalci smejo kupiti na enkrat najmanj 
100 kilogramov soli v vkladu, ki ga določi uprava 
državnih monopolov. 

Člen 8. 

* Uradni list z dne 27. maja .1922., št. 155/54. _ 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 25. julija 1928., št. 1 6 ° / ^ - . 
*** Uradni list z dne 24. avgusta 1927., št. 380/НУ. 

Mali ali veliki prodajalci morajo prodajati sol, 
če jo prodajajo na drobno, po določeni monopolni 
ceni. Za. svoj trud in za stroške ob prodajanju m 
transportiranju soli imajo pravico do odstotka, ki se 
računi od 100 kilogramov čiste teže soli m ki ga 
določa minister za finance na predlog, upravnega 
odbora samostalne monopolne uprave. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata * 
Slovenaca» z dne 10. julija 1928., št. 156/L. 

i&Éìéli'aSte.Ai: : 
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Člen 9. 
Sol se mora hraniti na suhem prostoru in ne sme 

biti blizu predmetov, od katerih se utegne navzeti 
duha in dobiti neprijeten okus, kakor petroleja, 
terpentina i. dr. 

Člen 10. 
Mali prodajalci soli morajo imeti nabavne knji

žice, v katere se vpisujejo vse količine soli, kup
ljene iz državnega založišča soli ali iz zakupnikovih 
velikih prodaj, v kronološkem redu po skupni vred
nosti. Male prodajalnice morajo biti vedno založene 
najmanj za petnajstdnevno porabo. Ta poraba je 
enaka polmesečni porabi iz prejšnjega meseca onih 
vrst soli. ki so določene za dotični kraj. 

IV. Prodajna cena soli. 

Člen 11. ' 
Prodajno ceno za vse vrste soli kakor tudi za 

zmleto sol iz privatne mletve določa upravni odbor 
samostalne monopolne uprave, potrjuje pa jo mini
ster za finance. 

Zakupniki pravice za veliko prodajo soli pro
dajajo malim prodajalcem sol po državni prodajni 
ceni z odbitkom odstotka po členu 8. tega pravil
nika. 

Veliki prodajalci in mali prodajalci morajo pro
dajati sol i>o določeni monopolni cej»i. 

Cenovnik soli dobi mali prodajalec obenem z 
dovolilom: imeti ga mora v prodajalnici na vidnem 
mestu. 

Člen 12. 
Pri prodajanju ne smejo močiti mali prodajalci 

soli z vodo, je krivo tehtati in ji tudi ne dodajati 
drugih primesi. 

V. Kako se dobi dovolilo. 

Člen 13. 
Kdor hoče dobiti dovolilo za malo prodajo soli, 

se mora obrniti na pristojni oddelek finančne kon
trole s pravilno kolkovano prošnjo ter priložiti takso 
20 Din za dovolilo, poleg tega pa: 

a) potrdilo o plačanem davku za ves minuli čas 
in za tekoče trimesečje; 

b) potrdilo pristojnega finančnega oblastva, da 
ni obsojen zaradi tihotapskega monopolnega kazni
vega dejanja in da ni v preiskavi zaradi njega; in 

c) overovljen prepis razglasa o protokolaciji 
firme ali obrat ovališča. 

Razen tega položi prosilec po dobljenem dovo
lim: 

1.) za pravilnik Din 4-—;, 
2.) za cenovnik Din 1—, 
3.) za nabavno knjižico Din 5—. 

Člen 14. 

Pravne osebe in samoupravna telesa morejo do
biti dovolilo za malo prodajo soli, toda samo, če 
označijo v prijavi osebo, ki bo v njih imenu vodila 
obratovalnico: ta oseba .mora izpolnjevati pogoje iz 
člena 13., točke b). tega pravilnika. 

Člen 15. 

Dovolilo za malo prodajo soli morejo dobiti tudi 
zakupniki aH njih zastopniki, če izpolnjujejo pogoje, 
ki se zahtevajo s tem pravilnikom. 

Člen 16. 
Ko prejme oddelek finančne kontrole prošnjo od 

prosilca, se najprej prepriča, ali ima prosilec vse po
goje, ki se zahtevajo s tem pravilnikom; nato pošlje 
predmet s svojim mnenjem vred svoji sreski upravi 
finančne kontrole, ki izda dovolilo, če prosilec izpol
njuje pogoje: drugače pa ga zavrne z odlokom, ki 
se mora izročiti prosilcu na podpis. 

VI. Kontroliranje velikih prodaj in malih prodaj. 

Člen 17. 
Uprava državnih monopolov kontrolira veliko 

prodajo in malo prodajo po organih finančne kon
trole in po svojih odposlancih, ki kontrolirajo ob
enem poslovanje organov finančne kontrole ter jim 
dajo potrebna navodila. 

Člen 18. 
Oddelki finančne kontrole morajo pregledati ve

like prodaje soli najmanj dvakrat na mesec ter vpi
sati ugotovljeno stanje v zapisnik, ki ga predpiše 
oddelek za prodajo pri upravi državnih monopolov. 
Zapisniki se pošiljajo pristojnemu oblastnemu mono

polnemu inspektoratu, odnosno oddelku za prodajo 
pri upravi državnih monopolov. 

Člen 19. 
Organ finančne kontrole mora pregledati vsako 

malo prodajalnico soli najmanj enkrat na mesec ter 
vpisati ugotovljeno stanje v nabavno knjižico ma
lega prodajalca; sestaviti pa mora zapisnik, kadar
koli ugotovi: 

1.) da prodaja veliki prodajalec ali mali proda
jalec sol po drugi ceni, no pa po določeni monopolni 
ceni; 

2.) da nima mali prodajalec v zalogi soli za pet
najstdnevno porabo (člen 10. tega pravilnika); 

3.) da nima mali prodajalce cenovnika soli nabi-
lega na vidnem mestu; 

4.) da moči mali prodajalec sol ali ji dodaja 
druge primesi; 

5.) da izprominja mali prodajalec obliko in način 
vkladanja za luksuzno sol; in 

6.) da nabavlja mali prodajalec sol iz drugega 
zakupnega okoliša, no pa od zakupnika v svojem 
okolišu ali od monopolnega založišča. 

Zapisnik sestavi organ finančne kontrole tudi ta
krat, kadar ugotovi: 

a) da ne hrani mali prodajalec vkljub členu 9. 
soli zadosti daleč od predmetov, katerih bližina 
utegne dati soli neprijeten duh in okus; in 

b) če nabavna knjižica ni v redu. 
Ko sestavi organ finančne kontrole zapisnik, za

sliši izčrpno malega prodajalca o kaznivem dejanju, 
ugotovljenem v zapisniku. 

Zaslišali ga mora pred dvema pričama, po mož
nosti pismenima, ki podpišeta zapisnik. 

Ce mali prodajalce iz kakršnegakoli razloga neče 
ali ne more podpisati zapisnika aH zaslišanja, ga 
podpiše organ finančne kontrole pred dvema pri
čama z označbo, zakaj je tako storil. 

Člen 20. 
Ce se pokaže potreba, da se zasliši še kdo, ki je 

v zvezi s kaznivim dejanjem, ugotovljenim v zapis
niku, bodisi kot udeleženec, bodisi kot priča, zasliši 
finančna kontrola tudi njega; ako je treba, ga pred
stavi iz oči v oči glede potrebnih okolnosti ter 
sploh popolnoma preišče kaznivo dejanje, potem pa 
pošlje predmet po členu 28. toga pravilnika pristoj
nemu oblastvu v nadaljnje zakonsko postopanje. 

Tudi te osebo se zaslišujejo vedno pred dvema 
pričama. 

VII. Kazni. 

Člen 21. 
Kazniva dejanja, ki jih utegnejo zakriviti zakup

niki velike prodaje soli, in kazni zanje se ustanove 
s pogodbo, ki jo sklenejo ti zakupniki z upravo dr
žavnih4 monopolov. 

Člen 22. 

Mali prodajalec, ki zakrivi kaznivo dejanje iz 
točk 1.) do 6.) člena 19. tega pravilnika, se kaznuje 
v denarju od 150 do 900 dinarjev. 

Mal i prodajalec, ki zakrivi kaznivo dejanje iz 
(očk a) in b) člena 19. tega pravilnika, se kaznuje 
največ dvakrat z opominom, v ponovljenem primeru 
pa s tem, da se mu odvzame dovolilo. Kazni izreka 
teritorialno pristojni monopolni inspektorat ali odsek 
inspekcije pri upravi državnih monopolov. Te od
ločbe so izvršne. 

Poleg obsodbe zaradi kaznivih dejanj po toč
kah 1.), 4.), 5.) in 6.) člena 19. tega pravilnika se 
odvzame brez odškodnine vsa sol, ki se najde v 
mali prodajalnici. ter se proda v korist monopolne 
blagajne. 

Člen 23. 
Dovolilo za malo prodajo soli se tudi odvzame: 
1.) če se ugotovi, da jo mali prodajalec oviral 

organe finančne kontrole ali odrejenega monopol
nega odposlanca v izvrševanju njih zakonske dolž
nosti; 

2.) če prodaja mali prodajalec sol ob pogoju, da 
kupi kupec od njega tudi ostale predmete iz njegove 
obratovalnice; 

3.) če nabavlja mali prodajalec sol od drugih 
oseb. ne pa od zakupnika ali od monopolnih zalo-
žišč, kakor je to določeno v členu 6. tega pravil
nika; če je ta druga oseba mali prodajalec, izgubi 
dovolilo tudi ta; 

4.) če krivo tehta potrošnikom sol pri prodaji; in 
5.) če prenese mali prodajalec dovolilo na koga 

drugega. 
Po obsodbi zaradi kakršnihkoli monopolnih tiho

tapskih pregreškov ali onečaščujočih dejanj se ma
lemu prodajalcu dovolilo prav tako odvzame. 

Člen 24. 

Ce se prepove prodaja soli za nekaj časa ali če 
se odvzame dovolilo po točkah 2.), 3.), a) in b), čle
na 19. kakor tudi po točkah L.) do 5.) člena 23. tega 
pravilnika, prodado organi finančne kontrole vso 
sol, ki se najde v mali prodajalnici v pravilnem 
stanju, ostalim najbližjim prodajalcem z odbitkom 
odstotka ter izročo denar malemu prodajalcu, ki se 
mu je sol odvzela. 

VIII. Prestanek pravice do dovolila. 

Člen 25. 

Pravica do dovolila prestane: 
1.) če mali prodajalec umrje; 
2.) če se malemu prodajalcu odvzame dovolilo 

iz razlogov, določenih s pravilnikom; 
3.) če mali prodajalec duševno oboli, če pride v 

konkurz ali so postavi pod skrbstvo; in 
4.) če mali prodajalec dovolilo sam vrne. 
Ce mali prodajalec umrje, preide dovolilo na 

njega vdovo ali zakonitega naslednika, ako nadalju
jeta obrt po obrtnem zakonu. 

Ce hoče mali prodajalec dovolilo vrniti, mora 
i poslati vlogo o tem neposredno onemu organu, ki 
jo dovolilo izdal, ter mora pravilno opravljati malo 
prodajo, dokler se njegova vloga no rosi. 

Mali prodajalec,' ki prestane svojevoljno proda
jati sol, preden obvesti o tem pristojno oblastvo in 
dobi rešitev, izgubi za vselej pravico, da bi iznova 
dobil dovolilo. O tem odloči organ, ki je pristojen, 
izdajati dovolila. 

Člen 26. 

Komur se odvzame dovolilo iz razlogov v toč
kah 1.) do 6.) člena 19. tega pravilnika, ga dobi 
iznova, ko poteče čas, ki je določon v odločbi in 
ki ne sme biti krajši od enega leta; komur pa se 
odvzame dovolilo iz razlogov, navedenih v točkah a) 
in b) člena 19. in v točkah 1.) do 5.) člena 23. tega 
pravilnika, sme dobiti dovolilo iznova, ko mine leto 
dni. 

Komur se odvzame dovolilo zaradi monopolnega 
tihotapskega pregreška, ne sme nikoli več dobiti 
dovolila; komur pa se odvzame dovolilo, ker je bil 
obsojen zaradi onečaščujočih dejanj, dobi dovolilo, 
ko se mu povrne državljanska čast. 

IX. Razne odredbe. 

Člen 27. 

Organe finančne kontrole, ki bi nevestno in malo
marno vršili predpise tega pravilnika, kolikor so jim 
naloženi po členu 10. zakona o organizaciji finančne 
kontrole, kakor tudi one, ki bi predlagali netočna 
poročila aH izsiljevali od malih prodajalcev odkup
nino, zadene kazen, določena z omenjenim zakonom. 

Onim organom finančne kontrole, ki z vestnim 
poslovanjem zalotijo tihotapca, gre na-grada po 
členu 96. kazenskega postopanja zaradi monopolnih 
kaznivih dejanj. 

X. Pravni pripomočki. 

Člen 28. 
Odločbe v primerili iz točk a) in b) člena 19. in 

iz točk 1.) do 5.) člena 23. tega pravilnika izdajajo 
pristojni oblastni monopolni inspektorati ali odsek 
pri inspekciji uprave državnih monopolov, ki morajo 
poročati oddelku za prodajo pri upravi državnih 
monopolov o uspehu mesečno, v važnejših primerili 
pa takoj. 

Člen 29. 

Pritožba zoper odločbo, da so dovolilo ne izda, 
opremljena s kolkom po tar. post. 6. taksne tarife, 
se predloži v 15 dneh po prejemu odločbe pristoj
nemu monopolnemu inspektoratu ali oddelku za 
prodajo pri upravi državnih monopolov, po organu, 
ki je izdal o tem prvo odločbo. Ta organ pošlje 
pritožbo z dotičnimi spisi in z mnenjem o njeni 
pravočasnosti vred gorenjima napravama, katerih 
odločbe so izvršne. Oblastin monopolni inspektorati 
poročajo o uspehu tudi oddelku za prodajo. 

XI. Prehodne odredbe. 

Člen 30. 
Sol se začne prodajati po tem pravilniku dne 

1. julija 1928. Do tega dne morajo vsi trgovci s soljo 
razprodati vse količine soli, ki jo imajo v zalogi, 
kolikor pa je ne prodado, jo morajo prodajati izza 
dne 1. julija 1928. po določeni monopolni ceni, če 
dobe dovolilo; drugače jim odvzame organ • finančne 
kontrole vso preostalo količino soli ter jo odstopi 
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najbližjemu pooblaščenemu malemu prodajalcu po 
državni prodajni ceni z odbitkom provizije. Izkupi
ček se izroči onemu, ki se mu je sol odvzela. 

Člen 31. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri mini
ster za finance. ц. 

Odobrajem. 

Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Č e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Čeme s. r. 

O. br. 2422/2. 1584 
Razglas. 

kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 4 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 23. julija 1928. 

T V 17/28—4. 1585 

Na podstavi § 12. akcijskega regulativa in po
oblastitve gospođa ministra za trgovino in industrijo 
z dne 30. aprila 1928., br. 9850/11, odobrujem izpre-
membo §§ 1. in 7. pravil za delniško dražbo Meha
nično vrvarno, terilnico lanu in konoplje ter predil
nico Ant. Šinkovec, d. d. na Grosupljem pri Ljub
ljani, po sklepu Četrtega rednega občnega zbora z 
dno 18. maja 1928. 

Izprememba § 1. pravil se nanaša na ime druž
bene firme, ki se glasi odslej: Tovarna motvoza in 
vrvarna, d. d., Grosuplje pri Ljubljani; izprememba 
§ 7. pravil pa so nanaša na to, da so je znižala del
niška glavnica od 2,500.000 Din na 250.000 Din, 
razdeljenih na 2500 delnic po 100 Din. 

V L j u b 1 j a n i, dne 21. julija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. br. 599/1928. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Bronislav G a 11 a s c h, višji okrajni zdrav

nik v p. v Krškem, je bil izbrisan iz imenika zdrav
niške zbornice, ker se je odpovedal privatni praksi. 

V L j u b 1 j a n i, dne 18. julija 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
Vet. br. 611. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 16. do dne 22. jnlija 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

' G a r j e . 
Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec), Zakot (Brezina 3 dvorci). Črno
melj: Suhor (Suhor 1 dvorec). Kočevje: Sv. Gregor 
(Brinovšica 1 dvorec), Jurjevica (Breze 2 dvorca), 
Koče (Handlerji 10 dvorcev), Kompolje (Kompolje 
in Breze po 1 dvorec), Podgora (Podgora 2 dvorca, 
Podgorica, Zagorica in Bruhanja vas po 1 dvorec), 
Struge (Kolenča vas 1 dvorec), Sodražica (Zigmarice 
in Podklanc po 1 dvorec), Videm (Cesta 5 dvorcev, 
Podpeč 3 dvorci, Ponikve in Zdenska vas po 1 dvo
rec). Lagko; Laško (Laško 1 dvorec). Litija: Žalna 
(Plešivica in Mala Žalna po 2 dvorca. Ljubljana, 
okolica: Dobru nje (Spodnja Hrušica in Zgornja Hru-
šica po 1 dvorec). Logatec: Bloke (Topol in Stu
denec po 1 dvorec, Veliki vrh 2 dvorca). Novo 
mesto: Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), Žužem
berk (Hinje 2 dvorca, Malo Lipje in Relje po 1 dvo
rec). Radovljica: Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvo
rec). Škofja Loka: Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Podgorje (Podgorje 3 dvorci). Lagko: 
Trbovlje (Ceče 6 dvorcev). Litija: Kresnice (Kres
nice 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Borovnica (Dole 
1 dvorec), Moste (Novi Vodinat 1 dvorec). Logatec: 
Rakek (Rakek 1 dvorec). 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

U. br. 6380/3. 
Razglas. 

V sosvet gerenta okrajnega zastopa v Ptuju je 
imenovan Karel K u b r i c h t, solastnik in ravnatelj 
tvornice strojil v Majšpergu. 

V M a r i b o r u , dne 18. julija 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Vel. br. 51/31. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezn? 
v območju mariborske oblasti 

z dne 23. julija 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami: kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovlj%g*l dvorec), 

Podturen (Podturen 5 dvorcev). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šctarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 

S t e k l i n a . 
Murska Sobota: Murska Sobota (Murska Sobota 

I dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 1 dvorec). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčani 1 dvorec). Maribor!, 
desni breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju (Tur-
niščo; 2 dvorca). Ptuj: Cirkovci (Dragonja vas 
5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 
II dvorcev), Sv. Trojjca v Halozah (Gorca 
1 dvorec), Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). 
Slovenjgradec: Golavabuka (Golavabuka 1 dvo
rec), Št. IIj pod Turjakom (Straže 1 dvorec), Št: Janž 
na Vinski gori (Št. Janž 1 dvorec), Stari trg (Stari 
trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Čakovec: Strahbnm.ee (Strahoninec 2 dvorca). 

Gornji grad: Ljubno (Gornji Ter 1 đvorec), Luče 
(Luče 1 dvorec). Maribor, desni breg: Loka (Kopriv-
nik 1 dvorec), Sv. Marjeta na Dravskem polju (Sveta 
Marjeta 1 dvorec), Podova (Brezule 2 dvorca). Ma
ribor, levi breg: Lajteršberg (Lajteršberg 1 dvorec). 
Murska Sobota: Grlinci (Grlinci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u, dne 23. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent, dr. Rajar s.r. 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvega Melhior Funda (Fonda). 
Melhior F u n d a (Fonda), rojen dne 4. januarja 

1868., sin Janeza Funde in Marije Fundove, rojene 
Ocvirkove, posestnikov v Zaklju št. 11, poročen s 
Terezijo, rojeno Kolšakovo, posestnico v Gornjjh 
Gorčah, je odšel leta 1903. v Ameriko. Od leta 1916. 
ni več glasu o njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24., št. 1., o. d. z., se uvaja na 
prošnjo žene, Terezije Fondove, posestnice v Gornjih 
Gorčah, postopanje, da se proglasi pogrešanee za 
mrtvega ter se izdaja vsakomur poziv, naj o njem 
poroča sodišču. 

Melhior Funda (Fonda) se pozivlje, naj se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače vest o sebi. 

Po 1. avgustu 1929. bo odločilo sodišče na vno
vično prošnjo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 18. julija 1928. 

T V 24/28—2. 1586 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvega Friderik Sever. 

Friderik S e v e r , rojen dne 29. januarja 1881. 
v Žužemberku št. 4, po poklicu šofer, je bival na
posled pri očetu Antonu Severju na Bregu št. 15 
pri Celju ter je odšel leta 1911. nekam v Ameriko. 
Od leta 1913. ni več glasu o njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24., št. 1., o. d. z., se uvaja na 
prošnjo sestre Viktorije Kulovičeve, rojene Sever-
jeve, posestnice v Vavti vasi pri Novem mestu, po
stopanje, da se proglasi pogrešanee za mrtvega, ter 
se izdaja vsakomur poziv, naj o njem poroča so
dišču. 

Friderik Sever pa se pozivlje, naj se zglasi pri 
podpisanem sodišču aH da drugače vest o sebi. 

Po 1. avgustu 1929. bo odločilo sodišče na vno
vično prošnjo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 18. julija 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev* 
U 104/28—12. l o 7 8 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 22. junija 1928., da je Ivan A š i č, 33 let star, 
mesar v Senovem pri Rajhenburgu, kriv prestopka 
po členu 8. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, storjenega s 
tem, da je prodajal začetkom meseca, aprila 1928. 
na Senovem meso krave, ki jo je plačal po 7 Din 
za kilogram žive teže, kilogram po 17 Din, torej 
zahteval za navedeno življensko potrebščino višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček, kateri nikoli ne sme biti večji 
od 25%. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 8. navedenega 
zakona na 12 ur zapora in na 200 dinarjev denarne 

T 60/28-T-3. 1541 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvo Marija Saurer. 

Marija T r o j a k, omožena S a u r e r , žena vele
posestniškega uslužbenca v Dolnji Lendavi, rojena 
dne 20. novembra 1879. v Lokovcu, srez Čakovec, 
se je seznanila med svetovno vojno z ruskim ujet
nikom, živečim v Dolnji Lendavi, ter je odšla z njim 
skupaj dne 24. avgusta 1918. iz Dolnje Lendave 
neznano kam. Od takrat ni več glasu o njej. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24. o. d. z., se uvaja na prošnjo 
sorodnika. Josipa Oslaja, občinskega tajnika v Dol
nji Lendavi, postopanje, da se proglasi pogrešnnka 
za mrtvo ter se izdaja vsakomur poziv, naj o njej 
poroča, sodišču. 

Marija Trojak, omožena S a u r e r , žena vele-
se zglasi priv podpisanem sodišču ali da drugače vest 
o sebi. 

Po 1. avgustu 1929. bo odloČilo sodišče na vno
vično prošnjo o proglasitvi za mrtvo. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 12. julija 1928. 

E 75/28—15. 1575 
Sklep. 

Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 
Cumovec, vi. št. 80, 7, 347 in 363, ki jo je dovolilo 
to sodišče s sklepom opr. št. E 75/28—1, je po 
§ 200, št. 3., i. r. ustavJjena. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi 
iste terjatve ne sme predlagati novo dražbeno po
stopanje. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 29. junija 1928. 
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E 259/2S—S. 1640 
Dražbeni oklic 

Dne 2 9. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Artiče, vi. št. 89 (hiša št. 17 in 
pašnik v površini 5 a 48 m2: breme: služnost užitka 
zakoncev Pribožičevih). 

Cenilna vrednost: 2517 Din: cenihia vrednost 
služnosti užitka zakoncev Pribožičevih: 3600 Din; 
najmanjši ponudek: 4200 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku prod za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 26. julija 1928. 

K 1511/28. 1513 
Dražbeni oklic 

Dne 10. a v g u s t a 19 28. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjigu Rudnik, vi. Št. 776 in 777, in 
zemljiška knjiga Karlovško predmestje v Ljubljani, 
vi. št, 592. 

Cenilna vrednost: 290.540 Din 20 p; najmanjši 
ponudek: 193.693 Din 46 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dTažbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 19. junija 1928. 

E 4561/27-32. 1508 
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Imetnik: Mate Matkovič. vinski trgovec v Celju, 
Gregorčičeva ulica št. 3. 

C e 1 j e, dne 9. maja 1928. 

548. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Pavel Skoberne, trgovec v Celju. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 

vinom in sadjevcem na debelo. 
Imetnik: Pavel Skoberne. trgovec v Celju, Vra

zov trg št. 2. 
C e l j e , dne 30. maja 1928. 

549. Sedež: Dole. 
Besedilo firme: Valjčni mlin in elektrarna Bistra 

— Franka Zupan. 
Obratni predmet: valjčni mlin in elektrarna. 
Imetnica: Franka Zupan, posestnica in zdravni

kova soproga v Dolah št, 11. pošta Borovnica, 
L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

550. Sedež: Glince pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Matija Kodela. 
Obratni predmet: trgovina s konji. 
Imetnik: Matija Kodela, trgovec na Glincah št. 31 

pri Ljubljani. 
L j u b 1 j a n a. dne 19. maja 1928. 

551. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Vojteh Braz. 
Obratni predmet: eksport lesa. 
Imetnik: Vojteh Braz. trgovec v Ljubljani, Idrij

ska ulica št. 16. 
L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

552. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ing. Guzelj. 
Obratni predmet: izdelovanje kurilnih naprav in 

agentura s stroji. 
Imetnik: ing. Matevž Guzelj v Ljubljani VIL, 

Sv. Jerneja cesta št, 5. 
L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

Letnik X. 

560. Sedež: Verace. 
Besedilo firme: Albin Bovha. 
Obratni predmet: trgovina z vinom, pivom in 

žganjem na debelo. 
Imetnik: Albin Bovha. vinski trgovec v Vera-

čah št, 15. 
C e 1 j e, dne 30. maja 1928. 

561. Sedež: Zagorje. 
Besedilo firme: Rudolf Ahčan. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Rudolf Ahčan, trgovec v Zagorju. 
L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

562. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Besedilo firme: Slavo Kušar, trgovina z mešanim 

blagom. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Slavo Kušar, trgovec v Zagorju št. 80 

ob Savi. 
L j u b 1 j a n a. dne 4. junija 1928. 

563. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Besedilo firme: Mr. Ph. Ivan Pokorny, lekarnar. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Ivan Pokorny. lekarnar v 

Zagorju ob Savi. 
L j u b 1 j a n a. dne 16. junija 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 10. a v g u s t a 192S. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Grajska vrata, do polovica 
vi. št, 168 (dvonadstropna hiša in gospodarska po
slopja v Mariboru, Meljska cesta št. 9). 

Cenilna vrednost: 391.868 Din, polovice torej 
195.934 Din; najmanjši ponudek: 97.967 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 25. junija 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

564. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Emerik Zelinka: 
Dosedanji imetnik Emerik Zelinka se je izbrisal,, 

ker je umrl; vpisala p» se je nova imetnica Alojzija 
Zelinka. rojena Malic, trgovka v Ljubljani VIL, Ce
lovška cesta št. 94. 

Prokura se je podelila Oroslavu Jezersku v Ljub
ljani VIL, Gasilska cesta št, 15. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

E 283/28—7. " 1501 
Dražbeni oklic 

Dne 6. a v g u s t a 1 9 2 S. ob četrt na šestnajst 
bo na licu mesta v Rajhenburgii dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Rajhenburg, vi. št. 236. 

Cenilna vrednost: 00.120 Din 50 p: najmanjši po
nudek: 20.079 Din; 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 26 junija 1928. 

1457 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

546. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Lekarna pri «Zlatorogu» — Ma

rija Zamida. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnica: Marija Zamida, farmacevtka na Bledu. 
L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

547. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Mate Matkovič, vinski trgovec v 

Celju. 
Obratni predmet: veletrgovina z vinom in žga

njem. 

553. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: S.Jurčič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Simon Jurčič, trgovec v Ljubljani, Du

najska cesta št. 7. 
L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

554. Sedež: Loke. 
Besedilo firme: Alojzij Ašič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Alojzij Ašič, trgovec v Lokah št, 20 pri 

Litiji. 
L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

555. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: F. Hergouth, tvornica kartonaže. 
Obratni predmet: tvornica kartonaže. 
Imetnik: Franc Hergouth v Mariboru, Prešernova 

ulica št, 18. 
M a r i b o r , dne 21, junija 1928. 

556. Sedež: Medvode. 
Besedilo firme: E. Merješič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki. 
Imetnica: Jelisava Merješič, trgovka v Med

vodah št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

557. Sedež: Pristava, 
Besedilo firme: Pavel Božnar, vodna žaga. 
Obratni predmet: žaganje in prodajanje lesa. 
Imetnik: Pavel Božnar, trgovec na Pristavi št. 16, 

pošta Polhov gradeč. 
L j u b 1 j a n a, dne 19. maja 1928. 

558. Sedež: Radovljica. 
Besedilo firme: Mr. Krešimir Crnko, lekarnar. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Krešimir Crnko, lekarnar 

v Radovljici. 
L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

559. Sedež: Stari dvor. 
Besedilo firme: Fr. Brinšek, elektrovaljčni mlin, 

Trata. 
Obratni predmet: elektrovaljčni mlin. 
Imetnik: Franjo Brinšek. bančni uradnik v Ljub

ljani, Wolfova ulica. 
• Prokurist: Alojzij Slanovec, poslovodja v Sta
rem dvoru št. 29 pri Škofji Loki. 

L j u.b 1 j a n a, dne 4. junija 1928. 

565. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Eisènhandlung Franz Frangesch's 

Nachfolger Rupert Jeglitsch, Marburg a. D. 
Obratni predmet: trgovina z železom: 
Besedilo firme odslej: Franca Frangesch, nasled

nik Rupert Jeglitsch, železnina v Mariboru. 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Rupert Jeglitsch, 

ker je umrl; vpisala pa se je sedanja imetnica Marija 
Jeglisch, trgovka v Mariboru, Gosposka ulica št, 11. 

M a r i b o r, dne 8. junija 1928. 

566. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Paul Pirich. 
Obratni predmet: tvornica za usnje, trgovina ?. 

usnjem, čevljarskimi in sedlarskimi potrebščinami 
na debelo in na drobno: 

Obratni predmet odslej: tvornica za usnje, trgo
vina z usnjem, čevljarskimi in sedlarskimi potreb
ščinami na debelo in na drobno, uvoz sirovega in 
izdelanega usnja in izvoz strojenega usnja lastnega 
izdelka. 

M a r i b o r, dne 21. junija 1928. 

567. Sedež: Zreče pri Konjicah. 
-Besedilo firme: M. Grundner, lesna trgovina v 

Zrečah pri Konjicah. 
Obratni predmet: lesna trgovina: 
Izbrisala se je dosedanja imetnica Marija Grüna

uer: vpisal pa se je novi imetnik Gustav Pukl, po
sestnik in trgovec v Laški gori št. 1 pri Zrečah. 

Izbrisala se je prokura, s katero je bil poverjen 
Gustav Pukl. 

. C e l j e, dne 6. junija 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

568. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: A. Kolenc, trgovina z mešanim 

blagom (Gemischtwarenhandlung): 
Ker se je obrat opustil. 
C e ! j e, dne 20. junija 1928. 

569. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Ludovik Šef, tovarniška zaloga 

papirja m lepenke — Ludovik Šef, tvorničko skladi
šte papira i ljepenke —. Ludovik Šef, Papier- und 
Pappenfabriksniederlage. 

Obratni predmet: trgovina s papirjem in pisal
nimi potrebščinami na debelo: 

Ker se je trgovina opustila. 
M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 



Tl. 

1458 Vpisi v zadružni register. 
I. Vpisala se je nastopna zadruga: 

570. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Gradbena zadruga, registrovana 

zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) sprejema Člane, ki hočejo graditi s skupno 

pomočjo in s podporo občin, države in drugih čini-
teljev stavbe za članske domove; 

2.) nakupuje zemljišča v prid članom in zida 
stanovanske hiše, nakupuje stavbni material in ga 
oddaja članom; 

3.) pomaga članom v vseh ozirih, da dobe svoj 
dom; 

4.) sprejema hranilne vloge po določenih obrestih. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 11. aprila 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in z njega štirikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v poslovnem 

prostoru zadruge in s pismi na vse člane. 
Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 

Tiačelništva so: Mirko Mally, posestnik, h. št. 99 (na
čelnik), Josip Jelen, čevljarski mojster (načelnikov 
namestnik), dr. Boštjan Schaubach, odvetnik (bla
gajnik), Friderik Einfalt, mehanik, Josip Dom, trgo
vec (tajnik), in Ivan Vasle, najemnik parne žage — 
vsi v Slovenski Bistrici. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata proti sodišču 
:in tretjim osebam načelnik in tajnik, denarne stvari 
pa oskrbujeta načelnik in blagajnik. 

M a r i b o r , dne 21. junija 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

571. Hranilnica in posojilnica v Gorenji vasi, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Peter Podobnik; v na
čelništvo pa je vstopil Josip Čadež, posestnik na 
Trati št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 16. junija 1928. 

572. Posojilnica v Gornjem gradu, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Mermal; v načel
ništvo pa je vstopil Franc Spende, posestnik v Gor
njem gradu. 

Načelništvo sestoji odslej (§ 18. zadružnih pravil) 
iz načelnika, njegovega namestnika in štirih članov 
jiačelništva. 
' C e l j e , dne 20. junija 1928. 

573. Nabavljačka zadruga državnih službenika, r. z. 
z o. z. v Kočevju: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Fra
njo Hude in Viktor Medved; vpisala pa sta se nova 
člana načelništva Ivan Cirk, davčni upravitelj, in 
Božidar Bctriani, šolski upravitelj — oba. v Kočevju. 

N o v o m e s t o , dne 16. junija 1928. 

574. Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala sta se člana načelništva Lovro Sušnik, 
posestnik in posojilničiii ravnatelj v Škofji Loki, in 
Stanko Lenarčič, posestnik in trgovec v Novi vasi 
pri Rakeku. 

L j u b 1 j a, n a, dne 16. junija 1928. 

575. Posojilno društvo občin Lokavec, Rožengrunt, 
Trate, Vratji vrh in Vratja vas, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo v Lokavcu: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Janez 
Grafoner; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Franc Sober, posestnik na Tratah št. 5. 

M a r i b o r , dne 21. junija 1928. 

576. Gospodarska nabavna in prodajna zadruga v 
Mozirju, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Iz načelništva sta izstopila Ivan Govek in Karel 
Copar; v načelništvo pa sta vstopila Alojzij Atelšek, 
posestnik v Brezju, in Vinko Fužir, posestnik v Lepi 
njivi. 

C e 1 j e, dne 6. junija 1928. 

577. Kmečka hranilnica in posojilnica v Mozirju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

- Iz načelništva je izstopil Ivan Govek; v načel
ništvo pa je vstopil Ivan Cesar, posestnik v Mo
zirju št. 17. 

Vpisala se je tudi izprememba zadružnih pravil 
•v § 10., sklenjena na občnem zboru z dne 8. junija 
1928. 

C e l j e , dne 20. junija 1928. 

519 
578. Hranilnica in posojilnica v Novi cerkvi, regi

strovana zadruga z neomejeno zavezo: 
Izbrisali so se člani načelništva dr. Lavoslav Gre-

gorec, Gašpar Lavbič, Franc Okrožnik, Frane Arlič in 
Matija Dokler; vpisali pa so se člani načelništva 
Alojzij Gobec, posestnik v Novi cerkvi št. 9, Karel 
Šilih, posestnik v Novi cerkvi št. 29, Karel Arlič, 
posestnik v Novi cerkvi-Socki št. 9, in Peter Adamič, 
posestnik v Lembergu št. 31. 

Zaznamenovalo se je, da je bil dosedanji član 
načelništva Pavel Žagar izvoljen za načelnika. 

C e l j e , dne 20. junija 1928. 

579. Kmečka hranilnica in posojilnica v Pišecah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Černelč; v načel
ništvo pa je vstopil Alojzij šterbuncelj, posestnik 
v Pišecah št. 92. 

C e l j e , dne 20. junija 1928. 

580. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Marjeti pri 
Moškanjcih, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Jurij 
Valenko in Franc Geč; vpisala pa sta se novoizvo
ljena člana načelništva Franc Vesenjak, posestnik 
v Moškanjcih št. 21, in Jožef Geč, posestnik v Sa-
mošanih št. 14. 

M a r i b o r , dne 21. junija 1928. 

581. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Mihaelu poleg 
Šoštanja, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Gašper Kotnik; v na
čelništvo pa je vstopil Franc Srebre, posestnik v 
Družmirju št. 10. 

Vpisala se je tudi izprememba zadružnih pravil 
v §§ 17. in 24., sklenjena na občnem zboru z dne 
29. aprila 1928. 

Firmo podpisujeta odslej pod zadružnim bese
dilom kolektivno po dva člana načelništva ali pa en 
član načelništva in uradnik, ki je pooblaščen za to. 

C o 1 j e, dne 6. junija 1928. 

582. Hranilnica in posojilnica v Št. Janžu, registro
vana zadruga, z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ignacij Flajs; vpi
sal pa se jo član načelništva Janez Jontez, posestnik 
v Nunskem logu št. 31. 

N o v o m e s t o , dne 14. junija 1928. 

583. Kmetijsko društvo za Št. Janž in okolico, r. z. 
z o. z. s sedežem v Št. Janžu: 

Izbrisali so se člani načelništva Marko Jakoš, 
Franc Zupan, Josip Repovž in Ivan Jontez; vpisali 
pa so so novoizvoljeni člani načelništva Alojzij Rman, 
posestnik v Gaju št. 21, Franc Plazar, posestnik v 
Cerovcu št. 2, Alojzij Sušteršič, posestnik v Požar-
šah št. 24, Josip Peteline, posestnik v Cerovcu št. 4, 
in Janko Repovž, posestnikov sin v Koluderju št. 9. 

N o v o m e s t o , dne 12. junija 1928. 

584. Zadruga za izvoz jajc v Št. Jurju ob j . ž., regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Florijan GajŠek in 
Josip Ресат; v načelništvo pa sta vstopila Martin 
Šumcr, trgovec v Slovenskih Konjicah, in Josip Ple-
mentaš, trgovec na Planini pri Sevnici. 

C e l j e , dne 20. junija. 1928. 

585. Hranilnica in posojilnica v St. Rupertu, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janez Burnik, 
kaplan v Št. Rupertu; vpisal pa se je novoizvoljeni 
član načelništva Peter Flajnik, kaplan v Št. Rupertu. 

N o v o m e s t o , dne 14. junija 1928. 

Letnik T. 

Besedilo likvidacijske firme: Mlekarska zadruga 
v šmiklavžu pri Laškem, reg. zadr. z omejeno za
vezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

C e 1 j e, dne 20. junija 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

588. Surovinska čevljarska zadruga v Brežicah: 
Ker se je zadruga razdružila in je likvidacija 

končana. 
C e l j e , dne 20. junija 1928. 

586. Hranilnica in posojilnica v Šmarju, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Martin Lavrač; vpi
sal pa se je član načelništva Peter Rihterič, živino-
zdravnik in posestnik v Šmarju pri Jelšah. 

C e l j e , dne 20. junija 1928. 

587. Mlekarska zadruga v šmiklavžu pri Laškem, 
registrovana; zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. marca 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Ferdinand Funkl, posestnik v La-
žišah št. 27, in Martin Žveplan, posestnik v Laži-
šah št. 21. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
2 5 9 . 

Tarifna obvestila.* 
Lokalna tarifa za prevoz blaga itd. 

z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitvi in izprememba. 

Z veljavnostjo od dne 15. julija 1928. naj se 
uvrsti v tej tarifi na 62. strani pod zaporedno šte
vilko 14. v seznamku postaj, do katerih velja, ugod
nost za prevoz sirove konoplje, postaja z nazivom: 
iSrbobran.1 

Z veljavnostjo od dne 15. julija 1928. naj se pre
črtata na 46. strani v izjemni tarifi br. 35. v se
znamku postaj, od katerih velja ugodnost za prevoz 
vegetabilnega jedilnega olja, postaji z nazivom: 
Veliki Bečkerek in: Veliki Bečkerek-Belej.2 

Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj se 
dopolni na 14. strani v odseku П. «Dopune i izmene 
železničke tarife kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca, deo IL» odredba: «ka, odseku B-XTV-e Roba 
u rasutom stanju (alla rinfusa)» s postajo z nazi
vom: Split.8 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

Luška tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj. se 
dopolni na 12. strani v odseku II. «Dopune i izmene 
železničke tarife kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca, deo II.» odredba: «ka odseku B-XIV-e Roba 
u rasutom stanju (alla rinfusa)» s postajo z nazi
vom: Split. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 2. julija-1928.; G. D. br. 45.841/28. 

Železniška tarifa kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, del II., ki velja od dne 1. oktobra 1925. 

Izprememba. 
Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj se 

prečrta v odseku B-XVI te tarife odredba pod Ш. 
ter naj se iapremeoi tako-le: 

Ш. R a č u n a n j e v oz n i n e z a p r e v o z p r a z 
n i h p r i v a t n i h v a g o n o v . 

a) Za prazne privatne vagone, ki niso uvrščeni v 
vozovje ene ali druge železniške uprave, se тасшп* 
voznina kakor za vozila na lastnih kolesih. 

Ista voznina se računi tudi za prazne privatne 
vagone, ki so uvrščeni v vozovje ene ali druge že
lezniške uprave, če se predado v prevoz kot brzo-
vozno blago, nadalje če se predado v prevoz kot 
sporovozno blago v svrho, ki ni navedena pod b). 

Postranske pristojbine se računijo po odseku V. 
b) Za prazne privatne vagone, ki so uvrščeni v 

vozovje ene ali druge železniške uprave, se računi, 
če se predado zaradi natovoritve ali po raztovoritvi 
v prevoz kot sporovozno blago, ob spodaj navedenih 
pogojih za vsak tarifni kilometer in vsak vagon po 
30 p, vendar pa najmanj 20 Din. 

Pogoji: 
1.) Pošiljatelj mora označiti v tovornem lista v 

razpredelku «Sadržaj» vagon za praznega in na
vesti, čemu naj se prepelje prazen. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata I 
Slovenaca» z dne 16. juilija 1928., št. 161/LH. 

1 Odlok z dne 26. junija 1928., G. D. br. 43.734/28. 
2 Odlok z dne 2. julija 1928., G. D. br. 39.884/28. 
8 Odlok z dne 2. julija 1928., G. D. br. 45Ж1/28. 
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2.) Pošiljatelj mora navesti v tovornem listu 
oznamenilo svojine, številko in domicilno postajo 
vagona. 

3.) Pošiljatelj mora predpisati v tovornem listu 
prevoz po znižani ceni. 

Če se ne izpolni tudi samo eden teh pogojev, se 
Tačuni voznina kakor za vozila na lastnih kolesih. 

Te odredbe veljajo tudi za prevoz praznih pri
vatnih vagonov, ki se pošiljajo v delavnico zaradi 
popravila ali se vračajo iz delavnice popravljeni. 

V odseku B-XV-Ia naj se prečrta v točki 13. 
ves drugi odstavek: «U tovarni list mora . . ., koja 
se predlaže». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 3. julija 1928.; G. D. br. 44.182/28. 
* 

Ugodnost za prevoz1 kamenitih kock. 
Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. se računi 

za prevoz kamenitih kock iz pozicije K-4>b od Sara
jeva, Subotice in Novega Sada voznina po nasled
njih vozninskih stavkih: 

Sarajevo-Beograd . . . . 935 p za 100 kg; 
Sarajevo-Subotica . . . . 900 p za 100 kg; 
Sarajevo-Novi Sad . . . 890p za 100 kg. 
Voznina se računi po teh vozninskih stavkih, če 

se plača najmanj za 10.000 kg po tovornem listu in 
vagonu. 

To velja do preklica, najdlje pa do dne 15. sep
tembra 1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 5. julija 1928.; G. D. br. 47.826/28. 
* 

Železniška tarifa, del IL, z dne 1. marca 1928. za 
prevoz potnikov, prtljage in ekspresnega blaga. 

Izprememba. 
Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 

odlokom z dne 30. junija 1928., M. S. br. 10.138/28, 
da se izpremene v železniški tarifi, delu II., veljavni 
od dne 1. marca 1928., na 41. strani v tabeli VI., 
ki obseza posebne vozne cene in voznino za lokalni 
promet, na relaciji: Smederevo-Kovin Dunav z ve
ljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. stavki tako-le: 

Vozne cene: 
2 1 — Din za II. razred v: 7-50 Din, 
10-50 Din ш Ш. razred v: 4 — Din. 

Voznina za prtljago: 
2-10 Din v: 0-80 Din. 

Voznina za ekspresno blago: 
6-10 Din v: 3-40 Din. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 7. julija 1928.; G. D. br. 47.825/28. 

Št. 1338. 

Razglas. 
1581 

Kçr prva javna pismena licitacija za popravo 
lesenega mostu čez Bistrico pri Domžalah v 
km 15>015 Trojanske državne ceste ni uspela, se 
razpisuje ponovna licitacija na dan 

10. a v g u s t a 1 9 2 8. ob 11. u r i 
ob istih pogojih, ki so bili objavljeni v Uradnem 
listu 61 z dne 26. junija 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 24. julija 1928. 

Št. 10.134/28. 
Razglas. 

1597 3—1 

Ing'. Oskar J e n k o je zaprosil za dovolitev, da 
bi smel ukoriščati vodno moč reke Kokre med reč. 
km 12-28 in 20-41 za proizvajanje električne sile. 

V ta namen namerja dvigniti v reč. km 20-41 
med pare. št. 216/2, 585/1 in 584 v davčni občini 
Kokri z betonskim 12-50 m dolgim jezom vodno 
gladino za približno 1-30 m, odkoder bi oddajal vodo 
po 4370 m dolgem, l-50m širokem in 2-12 m viso
kem rovu pod parcelami št. 585/1, 598/1, 624, 633, 
646, 681/1, 683, 756, 715, vsemi v davčni občini 
Kokri: 158», 1578, 1375, 1376, 1377, 1387, 1388, 
1389, 1386, 1393. 1394. 1395, 1396, 1400, 1401, 1405, 
14Q8, 1412, UU, 1415, 1416, 1417, 1422, 1426, 1427, 
1436, 1438, 1439, vsemi v davčni občini Bregu, na 
parceli št. 1440 v davčni občini Bregu, kjer bi se 
zgradil vodni nabiralnik. Iz tega bi tekla voda po 
železni tlačni cevi v premeru 1-50 m čez parcele 
št. 1440, 1442, 1447, 1446, 1607, 1523, 1610/2, 1522, 
1519, 1520, 1490, 1489, 1513, 1612, 1511, 1509 na 

parcelo št. 1506, vse v davčni občini Bregu, kjer bi 
stala električna centrala. Iz centrale bi se odvajala 
voda po približno 400 m dolgem odtočnem jarku 
čez parcele št. 1506, 1502, 1501, 1499, 1286, 1285, 
vse v davčni občini Bregu, nad jezom Dolenčeve 
žage zopet v strugo Kokre. 

Vsa naprava se namerja izvesti tako, da bi so 
odjemala maksimalna vodna množina do 4000 sek. 
litrov. Celotni padec pri nizki vodi bi znašal 111-70 
metrov. V centrali bi se postavili dve Francisovi 
turbini, zvezani z generatorjema visoke napetosti. 
Vsaka turbina bi zajemala pri padcu 103 m do 2000 
sek. litrov, tako da bi znašal pri n = 0-80 učinek 
vsake turbine 2200 k. s. 

O tej prošnji razpisujem na podstavi §§ 2. in 60. 
kranjskega vodopravnega zakona z dno 15. maja 
1872., dež. zak. št. 16, in §§ 9. in 12. kranjskega 
stavbnega zakona z dne 25. oktobra 1875., dež. zak. 
št. 26, ogled projektirane vodne naprave in obrav
navo n a s r e d o d n e 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 
s s e s t a n k o m k o m i s i j e - o b 9. u r i p r i J u 
r i j u P o v š n e r j u v S p o d n j i K o k r i . 

Obravnava se bo nadaljevala po potrebi ob dneh, 
ki se določijo prvi dan. 

Na to obravnavo vabim vse interesente s pri-
stavkom, da ïnorajo podati morebitne ugovore naj-
kesneje na dan obravnave, ako jih niso že prej vlo
žili pri meni; sicer bi se poznejši ugovori ne mogli 
vpoštevati in bi se smatralo, da dotični interesenti 
pritrjujejo napravi, odnosno potrebni odstopitvi ali 
obremenitvi svojega sveta. 

Načrti so med uradnimi urami vsakomur na vpo
gled v mojem uradu in pri županstvu občine pred-
dvorske. 

V K r a n j u , dne 25. julija 1928. 

Sreski poglavar: Znidarčič s. r. 

Bazne objave. 
Št. 28.491/1928. 1582 

Oddaja kopališča v zaknp. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 

da v zakup svoje novo, veliko in moderno urejeno 
kopališče, in sicer parno, prsno in solnčno kopališče 
kakor tudi hidroterapijo s pripadajočo okrepčeval
nico in brivnico. 

Interesenti se pozivljejo, naj vlože ponudbe do 
dne 18. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

Informacije daje ekonomski odsek osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu, Mihano-
vičeva ulica br. 3, IV. nadstropje, soba br. 417, 

med uradnimi urami (od 8. do 14.), ko se Jahko tudi 
ogledajo vsi prostori in vse ureditve kopališča. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 23. julija 1928. 

1601 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. julija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 353,271.467-05 
Posojila 1.576,414.743-08 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zameno 294,065.464-77 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 390,773.906-66 

„ . 8.781,922.652-26 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v tečaju 5.159,752.235—i 
Državni račun začasne zamene . . 294,065.464-77 
Terjatve države po raznih računih 387,278.675-20 
Razne obveznosti 678,160.611-22 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138.377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 80,055.870-— 
8.781,922.652-26 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1583 Odpoved pooblastil. 
S tem naznanjamo, da smo z današnjim dnem 

odpovedali gospodu Rihardu L u f t u vsa poobla
stila in da imenovani od današnjega dno nima več 
pravice, zastopati našo firmo. 

V M a r i b o r u , dne 26. julija 1928. 
Za «Jugoles», 

jugoslovansko lesno eksportno industrijo* 
v Mariboru: 

Alojzij Neudauer s. r. 

Računski zaključek «Slavije», jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani,, 
za poslovno leto 1927. 1598 

Aktiva. Bilanca z dne 31. decembra 1927. Pasiva. 

Gotovina v blagajni 
Pri denarnih zavodih 
Realitete v Ljubljani, Sarajevu in Osijeku 
Vrednostni papirji 
Posojila 
Inventar 
Terjatve pri zavarovancih in zavarovalnicah 
Razna aktiva 
Prehodna postavka 

Din 

Skupaj 

282.42679 
12,060.076'50 
1,070.000 !-j 

666.071:50 
2,234.521-89; 

579.27051 
8.843.824Ì72! 

228.4171411 
1.754.156Ì41J 

27,718.765|73 

Delniška glavnica 
Rezerva glavnice 
Splošni rezervni fond . . . . 
Rezerva za nerešene škode . 
Premijska rezerva in prenosi 
Terjatve zavarovalnih zavodov 
Razna pasiva 
Prehodna postavka 
Čisti dobiček 

Skupaj 

Din 
2,500.000 

151.346 
67.075 

947.969 
13,994.017 
8,102.827 

189.662 
1,754.156 

11.710 

Izguba. Račnn izgnbe in dobička za leto 1927. 

27,718.765|73 

Dobiček. 

Din 9,945.055-13 
6,134.767-89 

Škode, doživetja, stro
ški preiskovanja itd. 
Delež pozavarovalnic 

na lastnem računu . . . 
Organizacija in provizije 
Zdravniški honorarji 
Osebni in stvarni izdatki 
Davki in pristojbine 
Odpisi in razni izdatki 
Predana premijska rezerva 
Premijska rezerva . . Din 26,018.403 06 

Delež pozavarovalnic , 12,024.385 32 
na lastnem računu . . . 

Rezerva za nerešene 
škode Din 2,899.896-20 
Delež pozavarovalnic 1,951.926 55 

Čisti dobiček 
na lastnem računu 

Din 

Skupaj 

3,810.287 
1,336.922 

152.993 -
4,558.130 32: 

238.430561 
114,824196 
203.01 l|27i 

13,994.017174; 

947.969.65 
11.710 26' 

Din 
Prenosi premijske rezerve in rezerve za ne

rešene škode 
Čista premija . . . . Din 18,590.599 02 

Delež pozavarovalnic „ 9,745.004-96 

Pristojbine 
Obresti . . . 
Donos realitet 
Razni dohodki 

na lastnem računu 

25,368.297!60; | Skupaj 

12,230.293 

8,845.594 
3,529.392 

627.972 
59.666 
75.377 

82, 

|25,368.297 60; 
Ta računski zaključek je odobril občni zbor z dne 19. junija 1928. 

Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tieka in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

72. V Ljubljani, dne 1. avgusta 1928. 

/ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 4 

V s e b i n 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvala i Slovenaca» 
260. Zakon o posesti in nošenju orožja. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 261. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 171 z dne 27. julija 1928.: 
, Odlok ministra za šume in rudnike z dne 25. ju
nija 1928.: [Postavljen je za računskega oficiala v 
3. skupini II. kategorije pri direkciji šum v Ljub
ljani Julij L a v r o n č i 6, bivši računski oficial v 
isti skupini iste kategorije pri isti direkciji. 

Dekret ministra za gTadbe z dne 18. julija 1928.: 
Ing. Rudolf Škof, profesor na srednji tehnični šoli 
v Ljubljani, sme izvrševati javno prakso v vsej 
kraljevini, specialno v stroki gradbenega inženjer-
stva. 

Izredna številka 171 A z dne 27. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju

lija li)28., s katerim se sprejema ostavka, ki jo je 
podalo dosedanje ministrstvo, in se člani tega. mini
strstva postavljajo na razpoloženje, obenem pa po
stavljajo: 

za predsednika ministrskega sveta in ministra za 
notranje posle dr. Anton K o r o š e c , minister na 
razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za zunanje posle dr.Vojislav M a -
т i n k o v i ć, minister na razpoloženju in narodni 
poslanec; 

za ministra za trgovino in industrijo dr. Mehmed 
S p a h o, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

za ministra za vojsko in mornarnico častni adju
tant Njegovega Veličanstva kralja, armijski general 
Stevan TI ad ž i ć , minister na razpoloženju; 

za ministra za promet Andra S t a n i č , minister 
na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra pravde Milorad V u j i č i č , minister 
na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za šume in rudnike Peter M a r k o -
v i č, minister na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za poljedelstvo in vode dr. Vladimir 
A n d r i ć, minister na razpoloženju in narodni po
slanec: 

za ministra za gradbe dr. Budislav Grga A n d e -
1 i n o v i é, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

za ministra za prosveto Milan G r o 1, minister 
na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za pošto in telegraf Bogoljub K u 
j u n d ž i 6, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

za ministra za finance dr. Nika S u b o t i ć, na
rodni poslanec; 

za ministra za socialno politiko Stjepan B a r i c , 
narodni poslanec; 

za ministra za narodno zdravje dr. Čedomir M i -
h a i 1 o v i 6, narodni poslanec; 

za ministra za vere Dragiša C v e t k o v i ć , na
rodni poslanec; 

za ministra za agTarno reformo Daka P o p ò -
v i 6, narodni poslanec. 

Odlok ministra za šume in Tudnike z dne 22. ju
nija 1928.: Postavljen je pri direkciji državnega rud
nika v Zabukovci za rudarskega računskega revi-

denta v 4. skupini П. kategorije Cvetko K a v č i č , 
dosedanji rudarski računski pripravnik v 5. skupini 
II. kategorije pri isti direkciji. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 18. ju
lija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet Adolf T r e b š e , 
mehanik v Ljubljani. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 23ega 
marca in z dne 80. junija 1928.: Iz državljanske 
zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev smeta), 
izstopiti zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 

1.) Marija D u h , kuharica na Dunaju, rojena v 
Pressbergu in pristojna v Police, srez Ljutomer; 

2.) Teodora H a u b e r g e r, kuharica na Dunaju, 
rojena v Radgoni in pristojna v Pobrežje, srez Mari
bor desni breg, skupno z maloletnim sinom Hu-
gonom. 

Številka 172 z dne 28. julija 1928.: 

Odlok ministra za socialno politiko z dne 22ega 
maja 1928.: Postavljen je za uradniškega priprav
nika v 9. skupini I. kategorije pri oblastni inspekciji 
dela v Mariboru Ivan Š o r 1 i, uradnik pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani v 8. skupini L kate
gorije. (S tem se nadomešča po razsodbi državnega 
sveta odlok z dne 8. marca 1927.*) 

Dodatek k Tazglasu ministrstva pravde z dne 
10. aprila 1928.** glede obnove zemljiških knjig na 
Dunaju, ki jih je dne 15. julija 1927. uničil požar, 
in sicer za davčne občine: Innere Stadt, Leopold
stadt, Landstrasse, Wieden, Margarethen, Mariahilf, 
Neubau, Josefstadt, Aisergrund in Brigittenau ka
kor tudi nekaterih vložkov zemljiške knjige za go-
spoščinska posestva (druga skupina). Prijave in pri
tožbe se morajo vložiti ustno do dne 15. avgusta 
1928. pri, deželnem sodišču za civilne stvari na Du
naju (v I. okraju, Herrengasse 17). — Razglas na
vaja tudi popolni seznamek nepremičnin, ki so se 
vpisale v nove zemljiške knjige, in gospoščinska 
posestva. 

Številka 173 z dne 30. julija 1928.: 
Odlok pomočnika ministra za prosveto z dno 

3. julija 1928.: Pomaknjen je iz 8. skupine I. kate
gorije v 7. skupino I. kategorije dr. Roman K e n k, 
docent na filozofski fakulteti univerze v Ljubljani. 

Odlok ministra za prosveto z dne 5. junija 1928.: 
Pomaknjen je iz 4. skupine II. kategorije v 3. sku
pino П. kategorije Ivan C e s a r , član narodnega 
gledališča v Ljubljani. 

Odlok pomočnika ministra za prosveto z dne 
8. junija 1928.: Postavljen je na tehnični fakulteti 
univerze v Ljubljani za pogodbenega docenta za 
dve leti Vasilij I s a j e v i c , dosedanji pogodbeni 
docent na isti fakulteti. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 18. ju
lija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Feliks (Sreč
ko) R e j e c , dijak v Ljubljani; 2.) Božidar Š t r u 
k e l j , delavec na Gori. 

* Uradni list 36 z dne 1. aprila 1927. 
** Uradni list 86 z dne 14. aprila 1928. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

260. 
Mi 

A l e k s a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
ekleniia narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LVHI. redni seji, ki jo je imela 
dne 31. marca 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o posesti in nošenju orožja,* 

ki se glasi: 
I. Obče odredbe. 

Člen 1. 

Za orožje po tem zakonu se smatra vsako orožje, 
ki služi za napad ali obrambo in ki ni po svoji zna
čilni lastnosti namenjeno ne za domačo rabo ne za 
smotre umetnosti ali obrta. 

V spornih primerih odloča o tem upravno ob-
lastvo prve stopnje. 

Pod odredbe tega zakona spada tudi strelivo za 
strelno orožje. 

Člen 2. 
Glede na odredbe tega zakona se deli orožje-. 
1.) na dopuščeno orožje; 
2.) na nedopuščeno orožje; 
3.) na vojaško orožje; ; 
4.) na orožje vojaškega značaja. 

Člen 3. 
Dopuščeno orožje se deli dalje: 
1.) na vse vrste lovskih pušk z eno ali več cevmi, 

potem na samokresnice (smirnarice) in kremenjače; 
2.) na lovske karabinke, avtomatske pištole in 

revolverje vseh vrst, izvzemši one, s katerimi je 
oborožena naša vojska. 

Člen 4. 

Za nedopuščeno orožje se smatrajo bodala, bajo
neti, trirezni meči, puške v palicah, bodala v pali
cah kakor tudi vsako skrito za napad sposobno 
orožje, ki ni namenjeno ne za izvrševanje umetnosti 
ali obrta ne za domačo rabo (bokserji in temu po
dobno). 

Člen 5. 

Za vojaško orožje se smatrajo topovi, mitraljeze, 
vse vrste bomb in granat, puške in revolverji, s ka
terimi je oborožena naša vojska. 

Člen 6. 
Za orožje vojaškega značaja se smatra ono, ki 

je bilo prej v oborožbi naše ali tuje vojske, s kate
rim so oborožene tuje vojske in ki vobče učinkuje 
kakor vojaške puške. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. julija 1928., št. 172/LV. 
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II. Posest in nošenje. 

Člen 7. 
Doma je dovoljeno imeli, pa tudi za obrambo 

svoje imovine izven hiše nositi orožje iz točke 1.) 
člena 3. tega zakona z ustrezno količino streliva-, 
toda prijaviti se mora državnemu upravnemu ali 
policijskemu (političnemu) oblastvu prve stopnje, 
Če je to v kraju občin, če pa ga ni, občinskemu ob
lastvu. Občine morajo voditi seznamek in vrsto pri
javljenega orožja ter o tem poročati svojemu pri
stojnemu upravnemu državnemu oblastvu. 

Člen 8. 
Za nabavo in posest ostalega dopuščenega orožja 

(člen 3., točka 2.) je treba dovolila pristojnega 
upravnega oblastva prve stopnje ali ustreznih dr
žavnih krajevnih policijskih (političnih) oblastev. 

Člen 9. 
Za nošenje vseh vrst dopuščenega orožja, razen 

v primeru člena 7. tega zakona, je treba dovolila 
upravnega oblastva prve stopnje ali krajevnega 
državnega policijskega (političnega) oblastva. 

Člen 10. 
V izjemnih primerih, kadar je javna varnost 

ogrožena, sme minister za notranje posle prepo
vedati nabavo, posest in nošenje orožja tako po-
edincem kakor tudi celim občinam, srezom in ob
lastim. 

Člen 11. 
Za posest in nošenje orožja zgodovinske in umet

niške vrednosti ali osobite osebne in rodbinske važ
nosti kakor tudi orožja, ki je v poedinih krajinah 
po udomačeni tradiciji del narodne noše. mora pri
stojno oblastvo takoj izdati orožni list. čim se za
hteva, ne glede na rabo tega orožja. 

Člen 12. 
Glede nedopuščeuega orožja (člen 4.) sme dajati 

dovolilo za nabavo in orožni list-samo izjemoma in 
iz posebnih razlogov upravno oblastvo druge stopnje. 

Člen 13. 
Za vojaško orožje se orožni list ne sme izdati, 

razen če minister za vojsko in momarnico pri strel
skih tekmah ali za posebne zasluge komu podari 
tako orožje. 

Za posest vojaškega orožja, ki spada v službeno 
opremo rezervnih častnikov, daje upravno državno 
oblastvo prve stopnje dovolila brez takse. 

Za opremo mestnih stražnikov z vojaškim orož
jem daje dovolila minister za vojsko in momarnico 
sporazumno z ministrom za notranje posle. 

Člen 14. 
Za puške vojaškega značaja sme dajati orožni 

list poedincem, poedinim podjetjem ali napravam iz 
posebnih razlogov in v izjemnih primerih zaradi 
osebne zaščite- in čuvanja imovine upravno oblastvo 
druge stopnje. 

Ce gre za opremo občinskih stražnikov s takim 
orožjem, da dovolilo za to veliki župan, kar mora 
sporočiti ministru za notranje posle. 

Člen 15. 
Za orožje, ki se daje prebivalstvu v poedinih 

krajinah po pravilniku ministrstva za notranje posle 
o razdajanju in nošenju vojaškega orožja z dne 
27. novembra 1924.. J. B. br. 23.682, «Službene No
vine» z dne 6. decembra 1924.. št. 280. veljajo pred
pisi tega pravilnika. 

Člen 16. 
Javni uslužbenci državnih in občinskih ali dru

gih samoupravnih oblastev in zapriseženi organi 
javnega oblastva kakršnekoli vrste, ki imajo po 
svoji službi ali svojem poklicu pravico ali jim je 
dolžnost, imeti in nositi orožje kakršnekoli vrste po 
naravi svoje službe in predpisih o njeni organizaciji, 
morajo nositi pri sebi listino svojega starejšine o 
pravici do posesti in nošenja orožja, ki se najde pri 
njih. Samoupravni organi morajo sporočiti uprav
nemu oblastvu prve stopnje, komu so podelili pra
vico, nositi orožje, in za kakšno orožje. 

III. Nabavljanje in prijavljanje orožja in izdajanje 
orožnih listov. 

Člen 17. 
Posest dopuščenega orožja iz člena 7. tega za

kona se mora prijaviti v osmih dneh od dne, ko se 

jo nabavilo, pristojnemu oblastvu, imenovanemu v 
členu 7. 

Prijava mora obsezati poleg popisa orožja last
nikovo ime, njega poklic in bivališče. 

O učinjeni prijavi se izda reverz. Ta se odreče 
in pravica, imeti to orožje, se odkloni osebam, na
štetim v členu 18. tega zakona. 

Prav tako mora prijaviti imetnik tudi orožje, 
navedeno v členih 11. in 13. tega zakona. 

Člen 18. 
Nabavo orožja, za katero je treba po tem zakonu 

posebnega dovolila (člena 8. in 12.), sme dopustiti 
pristojno oblastvo vsakemu državljanu po predhod
no pribavljenih poročilih podrejenih oblastev, da je 
potreba glede orožja osnovana in da je prosilec nc-
prikoren, kakor tudi po zadostnem prepričanju, da 
se orožje ne bo zlorabljalo. 

Tega dovolila ne smejo dobiti: 
1.) maloletne osebe pod 18. letom: 
2.) osebe, postavljene pod policijsko nadzorstvo 

z izvršnimi sklepi pristojnih oblastev; 
3.) osebe, ki so obsojeno zaradi hudodelstev ali 

kaznivih dejanj iz korist.oljubja po občem kazenskem 
zakonu ali so zaradi teh dejanj v preiskavi; 

4.) osebe, ki so jim bilo odvzete državljansko 
pravice s sodno sodbo, dokler jih zopet ne pridobe; 

5.) umobolne osebe; 
6.) osebe, ki so znane kot prepirljivci, pretepači 

ali rekovni (notorični) pijanci in so za take pro
glašene s sklepom občinskega odbora svoje občine. 

Registrirano dovolilo ima potem trajno veljav
nost. 

Člen 19. 
Dovolilo za nošenje orožja se sme podelili vsa

kemu državljanu, ki izpolnjuje pogoje iz prednjega 
člena, če dokaže, da je potreba za to osnovana. Izda 

v obliki orožnega lista. 

Člen 20. 
Orožni list ima trajno veljavnost na vsem ozem

lju kraljevine ter velja izključno za orožje, za ka
tero je bil izdan, in za lastnika orožnega lista. 

V primerih zadružnega življenja na kmetih, kjer 
je več članov zadruge, ki izpolnjujejo pogoje po :em 
7,akonu, da smejo nositi orožje, ki ga ima zadružna 
hiša, se sme izdati za orožje iz člena 7. tega zakona 
zaradi čuvanja živine in njene obrambe zoper zveri 
orožni list, Id se glasi na ime več teh zadrugarjev. 

Nihče ne sme zoper te predpise nositi tujega 
orožja in tudi ne rabiti tujega orožnega lista bodisi 
za tuje, bodisi za svoje orožje. 

Člen 21. 

Pristojno oblastvo odvzame pravico do posesti in 
nošenja orožja osebam, ki zakrive hudodelstvo iz 
koristoljubja, osvete in temu podobno, in te osebe 
ne morejo nikoli več dobiti pravice do posesti in 
nošenja orožja; sme pa ga jim odvzeti, če nastopijo 
razlogi, iz katerih se orožni list ni mogel izdati, če 
zlorabijo orožje in store z njim kakršnokoli dejanje, 
kaznivo po občem kazenskem zakonu ali po zakonu 
o lovu in ribji lovi, in če prepuste svoje orožje in 
svoj orožni list komu drugemu, da ju nosi. 

Člen 22. 

ministrom za notranje posle; za puškarske in obrtne 
obratovalnice, ki predelujejo in popravljajo dopu
ščeno orožje, veljajo odredbe zakona o radnjama 
(obrtnega zakona). 

Člen 25. 
Dovolilo za nabavo in posest orožja, ki ga določa 

ta zakon zaradi prodajanja, izdajajo veliki župani 
v območju svoje oblasti osebam, ki se bavijo s temi 
posli ter imajo po drugih zakonih potrebna dovolila 
za trgovanje vobče. Tudi izdajajo dovolila za na
bavo in posest streliva po pravilih ministrstva za 
vojsko in momarnico z dne 25. avgusta 1920., A. B. 
br. 837. 

Clon 26. 
Koncesionirani prodajalci orožja in streliva mo

rajo voditi knjige o prodaji, za katere predpiše obliko 
in natančnejše odredbe minister za notranje posle 
s pravilnikom. 

Kupcem za orožje iz člena 7. tega zakona smejo 
prodati po eno puško in ustrezno količino streliva, 
na podstavi pokazane listine o njih istovetnosti, za 
ostalo orožje, za katero se zahteva predhodno dovo
lilo, pa na podstavi izdanega dovolila pristojnega 
oblastva. 

Te knjige smejo pristojna oblastva vsak čas vpo-
gledati; razen tega morajo poslati prodajalci začet
kom vsakega meseca pristojnemu upravnemu ob
lastvu prve stopnje seznamko oseb, ki so jim prodali 
orožje in strelivo. 

Člen 27. 
Trgovinski agenti — potniki — domačih ali ino

zemskih tvornic, ki potujejo zaradi trgovinskih skle
pov, smejo nositi samo po en izvod poedine vrste 
orožja ali streliva po predhodnem dovolilu velikega 
župana one oblasti, v kateri tvornica obratuje, ali 
obmejnih oblasti, kjer je dotični potnik prišel v 
državo, če je iz inozemstva. 

V dovolilu se mora označiti število izvodov vsa
ke vrste orožja in streliva, ki jih ima potnik pri sebi. 

Potniki no smejo nikakor in nikoli prodajati teh 
izvodov in tudi ne dobiti dovolila za to.' 

Člen 28. 

Potniki ali lovci iz inozemstva, ki hočejo priti 
v našo državo in prinesti svoje orožje, se lahko 
obrnejo zaradi dovolila po naših konzularnih oblast-
vih v inozemstvu na velikega župana obmejne ob
lasti, kjer žele priti v našo državo. Ta oblastva oce
nijo možnost dovolila s pridržkom, da se dovoli 
takim potnikom vkljub predpisom o uvažanju orožja 
posest in nošenje orožja, dokler se mude tukaj; po 
povratku pa ga morajo vrniti. 

V. Kazenske odredbe. 

Clon 29. 
Kdor ne prijavi orožja, ki ga ima, zaradi regi

stracije, kjer se ta zahteva po tem zakonu, naj se 
kaznuje z zaporom od 1 do 5 dni ali v denarju od 
20 do 200 dinarjev. 

Člen 30. 

Kdor nabavi brez dovolila ono orožje, za katero 
se zahteva po tem zakonu predhodno dovolilo, ali 
izvrši po prejetem dovolilu nabavo, orožja pa ne 
prijavi zaradi registracije, naj so kaznuje z zaporom 
od 1 do 10 dni ali v denarju od 50 do 500 dinarjev. 

Če prestane pravica po predhodnem členu, se 
orožje dotični osebi odvzame in shrani pri oblastvu. 

Tako odvzeto orožje se hrani pri oblastvu šest 
mesecev; v tem času ga je lastnik upravičen od
stopiti ali prodati drugi osebi, ki bi ga amela, ka
kršna je pač vrsta orožja, po predpisih tega zakona 
nabaviti in imeti. Če tega ne stori v tem roku, proda 
oblastvo orožje na javni licitaciji ter izroči izkupi
ček lastniki!. 

Člen 23. 

Če se lastnik orožnega lista stalno preseli v drug 
srez, mora predložiti v 14 dneh svoj orožni list no
vemu pristojnemu upravnemu oblastvu prve stopnje 
zaradi evidence. 

Prav tako se mora vsaka izprememba orožja, 
odstop ali prodaja drugi osebi, prijaviti pristojnemu 
oblastvu. 

IV. Izdelovanje, prodajanje in prevažanje orožja 
in streliva. 

Člen 24. 
Orožje in strelivo smejo izdelovati samo one 

osebe, ki so dobile za to dovolilo od ministra za 
vojsko in momarnico sporazumno -z ministrom za 
notranje posle. Minister izdaja dovolila tudi za njega 
uvoz iz inozemstva in izvoz iz države sporazumno z 

Člen 31. 

Kdor nosi orožje, glede katerega ni dobil dovo
lila za nošenje — orožnega lista, naj se kaznuje z 
zaporom od 2 do 15 dni ali v denarju od 100 do 
750 dinarjev. 

Člen 32. 
Kdor nosi orožje, za katero jo dobil orožni list, 

toda brez orožnega lista, naj se kaznuje v denarju 
od 10 do 50 dinarjev; kdor pa prepusti drugemu 
orožje in orožni list, da ju nosi, ali mu prepusti samo 
orožni list, da ga nosi s svojim orožjem vred, naj se 
kaznuje z zaporom od 1 do 5 dni ali v denarju od 50 
do 250 dinarjev. Tako naj se kaznuje tudi oni, ki je 
sprejel tuje orožje ali tuj orožni list, da ga nosi. 

Člen 33. 
Kdor otuji orožje, ki ga je imel pravilno po 

tem zakonu, s prodajo ali kako drugače, pa tega ne 
naznani pristojnemu oblastvu po členu 23. ali ga da 
osebi, ki nima dovolila za nabavo in posest, a je 
orožje take vrste, da je treba zanje dovolila, naj 
se kaznuje z zaporom od 1 do 10 dni ali v denarju 
od 50 do 500 dinarjev. Tako naj se kaznuje tudi 
ona oseba, ki sprejme tako orožje, če je orožje take 
vrste, da je treba zanje predhodnega dovolila. 
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Clou 34. 

Kdor nabavi, ima in nosi vojaško orožje, orožje 
vojaškega značaja ali nedopuščeno orožje, a nima 
dovolila za to, naj se kaznuje z zaporom od 5 do 
20 dni ali v denarju od 250 do 1000 dinarjev. 

Člen 35. 

Vsakdo, ki prodaja orožje zoper predpise tega 
zakona na tajen in nedovoljen način ali nabavi, ima 
v zalogi in prodaja vojaško orožje, orožje vojaškega 
značaja ali nedopuščeno orožjo kakor tudi vsako 
drugo dopuščeno orožje, nabavljeno v večji količini, 
če se je izvršila nabava zoper ta zakon zaradi pre
prodaje, naj se kaznuje z zaporom od 1 do 6 mese
cev, če no prehaja dejanje v obliko drugega dejanja, 
kaznivega po občem kazenskem ali drugem zakonu. 

Člen 36. 
Prodajalci orožja, ki imajo za prodajanje pri

stojno dovolilo, se kaznujejo — če prodado vrsto 
orožja osebam, ki nimajo dovolila, a ga je po pred
pisih lega zakona treba, ali ki neredno vodijo knjige 
o količini in o prodanem orožju, odklonijo pristoj
nim oblastvom vpogled vanje ali ne predlože o pra
vem času seznamkov po členu 26., — z zaporom od 
10 do 30 dni ali v denarju od 500 do 3000 dinarjev. 

Člen 37. 
Prodajalci, ki nabavljajo ali prodajajo orožje 

brez dovolila pristojnega oblastva ali vrše nabavo 
z dovolilom, toda v drugi vrsti orožja ali večji koli
čini, naj se kaznujejo z zaporom od 1 do 3 mesecev 
ali v denarju od 1500 do 10.000 dinarjev, če no bi 
bilo dejanje, kakršen je bil pač njegov namen, kaz
nivo po drugem zakonu. 

Člen 38. 

Trgovinski potniki naj se kaznujejo, če nosijo 
pri sebi izvode orožja in streliya, a niso dobili za 
to dovolila, z zaporom od 1 do 10 dni ali v denarju 
od 50 do 500 dinarjev. 

Člen 39.. 
Vse denarne kazni po tem zakonu se izrekajo v 

korist državne blagajne. 

Cleu 40. 
Poleg kazni zaradi dejanj iz členov 30., 31., 33., 

34., 35. in 37. naj se obsodijo storilci na odvzem 
orožja, ki se proda, če ni vojaško, v korist državne 
blagajne osebam, ki imajo pravico, imeti orožje. Vo
jaško orožjo pa se izroči pristojnim vojaškim oblast
vom. Odvzeto nedopuščeno orožje se mora uničiti, 
če ga upravno' obla,stvo ne nameni za kaj drugega. 

Člen 41. 
Dejanja, kazniva po tem zakonu, se preiskujejo 

in sodijo uradoma. 
Člen 42. 

Kazniva dejanja iz členov 29., 30., 31., 32., 33., 
34., 36. in 38. so prestopki-prekrški; preiskujejo 
in sodijo jih po predpisih, veljavnih v poedinih po
krajinah države, tam določena oblastva, ki so pri
stojna za sojenje prestopkov-prekrškov. Kazniva de
janja iz členov 35. in 37. pa so progreški; preisku
jejo jih redna preiskovalna oblastva, ki so pristojna 
v poedinih pokrajinah države, po občem kazenskem 
postopanju, a sodijo jih pristojna sodišča prvo stop
nje, odnosno okrajna sodišča. 

Člen 43. 
Prestopki zastarajo čez tri mesece, pregreški pa 

po občem kazenskem zakonu, ki velja v poedinih 
pokrajinah. 

VI. Končne odredbe. 

Člen 44. 
Ce se po tem zakonu prosilcu ne bi moglo izdati 

zahtevano dovolilo ali bi se mu odrekla pravica 
do posesti že nabavljenega orožja, mu mora izdati 
pristojno oblastvo o tem obrazloženo odločbo naj-
kesneje v 30 dneh. 

Pritožbe zoper te odločbe se morejo vlagati v 
15 dneh, in sicer: 

a) zoper odločbe nižjega oblastva kot oblastva 
prve stopnje, določenega v členih, 8. in 9., ne glede 
na njegov dosedanji ustroj, pri velikem županu do
tične oblasti, zoper odločbe velikega župana pa pri 
ministru za notranje posle; 

b) zoper odločbe velikega župana, kolikor jo s 
tem zakonom določen za oblastvo prve stopnje, pri 
ministru za notranje posle. 

Odločbe ministra za notranje posle so izvršne. 
Pritožba se izroči onomu oblastvu, ki je izdalo 

odločbo, ali neposredno ali pa po pošti na povratni 
recepis. Dan izročitve se ne šteje v rok. 

Člen 45. 

Pritožbe zoper obsodbe, ki so izrečene zaradi 
učinjenih kaznivih dejanj, označenih za prestopke-
prekrške, in ki jih izrekajo po poedinih predpisih v 
pokrajinah pristojna oblastva, se vlagajo pri višjem 
pristojnem oblastvu v roku in po načinu, določenem 
v členu 44. tega zakona. 

Odločba višjega oblastva je izvršna. 

Člen 46. 
Posli oblastev ob prijavi in registriranju in iz

dajanje reverzov za posest in nošenje orožja po tem 
zakonu niso za'vezani taksi za orožje iz točke 1.) 
člena 3., ki ga je dopustno imeti doma. 

Vse druge zahteve za pridobitev poedinih dovolil 
za posest in nošenje orožja in drugo so zavezane 
taksi po zakonu o taksah. 

Člen 47. 

Minister za notranje posle se pooblašča, da pred
piše pravilnik za izvrševanje tega zakona. 

VIL Prehodne odredbe. 

Člen 48. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, se smatrajo vsa 
dovolila, izdana po dosedanjih predpisih za posest 
in nošenje orožja, za polnoveljavna. Imetniki tega 
orožja morajo v treh mesecih, ko stopi ta zakon v 
veljavo, to orožje prijaviti pristojnemu oblastvu za
radi registracije in zaradi zamene prejšnjih dovolil, 
če je to glede na vrsto orožja po tem zakonu po
trebno, in zaradi zamene orožnega lista s trajno 
veljavnostjo po členu 20. tega zakona, če hočejo 
nositi to orožje nadalje. Po tem roku se uporabijo 
glede imetnikov, ki ne postopajo tako, predpisi tega 
zakona. 

Člen 49. 
Vsi imetniki orožja, ki niso imeli po dosedanjih 

predpisih nobenih dovolil, morajo prijaviti v roku, 
določenem v prednjem členu, orožje ' pristojnemu 
oblastvu zaradi registracije in izdaje potrebnih do
volil, kakršna je pač vrsta orožja, če so taka dovo
lila po tem zakonu potrebna in če imetniki izpolnju
jejo pogoje po tem zakonu. Če taki imetniki v dolo
čenem roku tega, no store, se uporabijo zoper nje 
predpisi tega zakona. 

Člen 50. 
Puške in revolverji, ki imajo po členu 6. tega 

zakona značaj vojaškega orožja, se odvzamejo, če 
se hranijo med prebivalstvom, ko stopi ta zakon v 
veljavo, na zahtevo ministra za vojsko in mornar-
nico od lastnikov ter se izroče vojaškim oblastvom. 
Za odvzeto orožje dado vojaška oblastva lastniku 
drugo nevojaško puško, ki jo sme imeti po pred
pisih tega zakona, ali pa mu izplačajo vrednost po 
ocenitvi komisije, razen če je tak lastnik pribavil 
ta"ko orožjo na nedovoljen način. 

Imetniki tega orožja ga morajo v roku, določe
nem v členu 48., prijaviti pristojnim policijskim (po
litičnim) oblastvom zaradi registracije. Zoper onega, 
ki tega ne stori v določenem roku, pa se pozneje 
pri njem najde tako orožje, je postopati po pred
pisih tega zakona. 

Člen 51. 
Čo bi se hranila, ko stopi ta zakon v veljavo, pri 

bojnikih in bojniških rodbinah puška ali revolver, 
najsi vojaška (člen 6.), ki so ju obdržali za spomin 
bojnikov na udeležbo v osvobodilni vojni, se mora 
smatrati tako orožje za orožje iz člena 11. tega 
zakona in z njim je postopati po predpisih tega za
kona. 

Člen 52. 

Vse kazni, izrečene do dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo, po dosedanjem zakonu o posesti in nošenju 
orožja, se odpuščajo, kolikor niso že izvršene; koli
kor pa uvedeno postopanje še ni dokončano do dne, 
ko stopi ta zakon v veljavo, ga je nadaljevati po 
tem zakonu. 

VIII. Sklep. 

Člen 53. 

Z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo 
veljati: zakon z dne 18. februarja 1922.* in pravil

nik za njegovo izvrševanje z dne 7. avgusta 1924., 
J. B. br. 15.520,* kakor tudi vsi drugi zakoni, vse 
zakonske odredbe in vsi predpisi, ki nasprotujejo 
temu zakonu. 

Člen 54. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za notranje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblanstvom zapovedu
jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 14. junija 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje Predsednik 

posle: ministrskega sveta: 
dr. A. Korošec s. r. Velja Vukićević s. r. 

Videl in pritisnil državni (Podpisi 
pečat vseh ostalih ministrov.) 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

Mil. Ant. Vujičie s. f. 
•• •:•-.- ; L . s . 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do vštetega dne 
31. avgusta 1928.** 

Da. bi se pravilno pobirate takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 15.030 z dne 21. julija 1928., ker se menjava 
vrednost lietin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki si ove jo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 219—-
1 turška lira » 247-50 
1 angleški funt » 276-80 
1 dolar » 56-85 
1 kanadski dolar » 56-55 
1 zlata nemška, marka . . . » 18-97 
1 zlati zlot » 6-87 
1 avstrijski šiling » 8-— 
1 belg » 7-96 
1 pengö » 9-90 

100 francoskih frankov . . . . » 222-65 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095— 
100 italijanskih lir » 298— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2289-— 
100 romunskih lejev » 34-7-7 
100 bolgarskih levov » 41-10 
100 danskih kron •» 1520— 
100 švedskih kron » 1522-50 
100 norveških kron » 1519-80 
100 pezet » 937— 
100 drahem » 73-90 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-45 
Ti kurzi morajo veljati za баз od dne 1. do dne 

31. avgusta 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luéke takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 21. julija 1928.; št. 15.030. 

Razglasi sodišč io sodnih oblastev. 
S 4/27—63. 1»89 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: ..Alojzij P Sun d er, trgovec v 

Mariboru. 
Konkurz, razglašen s sklepom opr. št. S 4/27—2 

o prezadolženčevi imovini, je po § 157. k. r. odprav
ljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 19. julija 1928. 

* Uradni list z dne 31. marca 1922., št. 78/30. 

* Uradni list z dne 27. avgusta 1924., št, 257/81. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 27. julija. 1928., št. 171 A. 



72. 524 Letnik X. 

Popravek k oklicu o uvedbi postopanja, 
da se proglasi za mrtvo Marija Saurer. 

V tem oklicu, priobčenem v Uradnem listu 71 г 
dne 30. julija 1928. (stran 517.), se mora glasiti 
sedma vrsta odspodaj pravilno: 

cMarija Trojak, omožena Saurer, se pozivlje, naj» 

Ne VII 198/28—2. 1 5 8 ? 

Oklic baje zgorele vložne knjižice. 
Na predlog, ki ga je podala Katarina P i S e k, 

posestnica pri Sv. Lovrencu na Dravskem polju 
št. 18, se oklicuje vložna knjižica Posojilnice v 
Ptuju, r. z. z n. z., št, 34.640 z vlogo 47.493 Din 
74 p, ki je predlagateljici baje zgorela. 

Imetnik te vložne knjižice se- pozivlje, naj jo 
predloži v š e s t i h m e s e c i h p o objavi tega oklica 
sodišču; tudi drugi udeleženci morajo predložiti 
svoje ugovore zoper predlog, ker bi se^sicer po 
navedenem roku izreklo, da je vložna knjižica raz
veljavljena. 

Okrajno sodišče v Ptuja, oddelek VII., 
dne 23. julija 1928. 

E 2490/28—4. 1604 
Dražbeni oklic 

Dne 14. a v g u s t a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Mali vrh, 
vi. št. 207. 

Cenilna vrednost: 11.222 Din, najmanjši ponu-
dek: 7481 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. junija 1928. 

Ne I 225/28—2. 1564 2—2 
Amortizacija. 

Na prošnjo Antona B e r š n j a k a , posestnika 
na Hudem, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica Hranilnice in posojilnice v 
Ivančni gorici, r. z. z n. z., št. 1 v vrednosti 2980 
Din na ime: cSokol» St. Vid-Stična. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v e n e m l e t u od dne razgla
sitve tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
dne 17. julija 1928. 

potrebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki 
proti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša: 

1.) za težaška dela . . 
2.) za stresne poprave . 
3.) za mizarska dela . . 
4.) za ključaničarska dela 
5.) za pleskarska dela . 
6.) za pečarska dela . . 

za vsa dela skupaj . 
Podrobnosti razpisa so razvidno iz razglasa o 

licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasili deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. julija 1928. 

Din 26.600-62, 
Din 24.754-48, 
Din 1.550—, 
Din 21.362-24, 
Din 516-24, 
Din 4.100—, 

Din 78.883-58. 

1507 

E 258/28—13. 1569 
Sklep. 

Izvršba z dražbo polovice nepremičnin: zemljiška 
knjiga, Kapele, vi. št. 66, in odnosno zemljiška 
knjiga Vrhje, vi. št. 23, ki jo je dovolilo to sodišče 
s sklepom opr. št. E 258/28—2, je po § 200., št. 3, 
i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek П., 
dne 12. julija 1928. 

E 4177/28—8. 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. a v g u s t a 19 28. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Račje, a) vi. št. 34 in b) 
vi. št. 372. 

Cenilna vrednost: ad a) 17.189 Din 40 p in ad b) 
33.120 Din — skupaj 50.309 Din 40 p: najmanjši 
ponudek: 33.540 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom' dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 25. junija 1928. 

Bazna objave. 
Opr. št. 1330/1- 158R 

1520 E 790/28—10. 
Dražbeni oklic 

Na predlog Štefana J a k o b a in Ane J a k o 
b o v e , posestnikov v Frankolovem, bo dne 15. a v 
g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem sodišču v sobi 
št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Verpete, vi. št. 16: 
hiša s priteklino, cenilna vrednost 7450 Din, zem
ljišča (njive, travniki in pašniki), cenilna vrednost 
13.221 Din 30 p — skupaj 20.671 Din 30 p; naj
manjši ponudek 13.781 Din. 

Pritekline: 1 koš in 2 kosi v skupni cenilni vred
nosti 50 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2068 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 14. junija 1928. 

E 228/28—7. 1509 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Železniki, vi. št. 8. 

Cenilna vrednost: 50.883 Din; najmanjši ponu
dek: 33.922 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
dne 27. junija 1928. 

F 32/28—17. 1500 
Dražbeni oklic 

Dne 16. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zfcmljiška knjiga Otave, vJ. št. 124, 130 in 136. 

Cenilna vrednost: 7060 Din; najmanjši ponudek: 
4706 Din 64 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravral 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 27. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 

2 6 1 . 
Tarifno obvestilo.* 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 59. s-trani v izvozno tarifo br. 31. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja izvozna tarifa, tudi postaja z nazivom: Stara 
Moravica. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 4. julija 1928.; G. D. br. 47.543/28. 

-1928—32. 

Razpis. 
Po sklepu seje ravnateljstva okrožnega urada 

za zavarovanje delavcev v Ljubljani z dne 18. julija 
1928. razpisuje podpisani urad po §§ 11. in 42. služ
benega pravilnika za nameščence osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev ta-le mesta: 

1.) eno mesto kategorije A, položaja V.; 
2.) dve mesti kategorije C, položaja VI.; 
3.) štiri mesta kategorije C, položaja VII.; 
4.) eno mesto kategorije C, položaja VIII. 
Pripadajoče prejemke in pogoje za razpisana 

mesta določa zgoraj omenjeni službeni pravilnik. 
Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 

krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst
nimi listi otrok, šolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, nravstvenim izpričevalom, zdrav
niškimi izpričevali in potrdilom o ureditvi vojaške 
dolžnosti. Zdravje se mora dokazati z izpričevalom, 
izdanim po zdravniku državnega ail javnega urada, 
in še z enim izpričevalom, izdanim po državnem ali 
dTugem javnem dispanzerju, odnosno zdravniku 
specialistu za tuberkulozo, s katerim se ugotavlja, 
da je bil prosilec vsestranski pregledan in dà ne 
boluje za tuberkulozo. 

Prošnje naj še vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dne 

16. a v g u s t a 1 9 2 8. 
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 

O p o m b a : Gre zgolj za notranje uradniške iz-
premembe. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani,, 

dne 27. julija 192». 

St. 5269. 1591 3—1 

Razglas o licitaciji. 

1592 2-1 Poziv upnikom. 
Upniki Z a d T u ž n c e l e k t r a r n e v K r 

š k e m , r. z. z o. z. v likvidaciji, se pozivljejo po 
§ 40. zadružnega zakona, naj priglase morebitne 
terjatve. 

Jože Pfajfer s. r. in Rupert Engelsberger s. r., 
likvidatorja. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre-
veem poprav starega stanovanskega prizidka in klo-
nice (garaže) gradbene direkcije na Viču^ p r v o 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 18. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. julija 1928., št. l&I/LUL 

1573 3-2 Poziv upnikom. 
M l e k a r s k a z a d r u g a p r i Sv. M i k l a v 

žu n a d L a š k i m je prešla po sklepu občnega 
zbora z dne 25. maja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj naznanijo terjatve za
drugi. 

V L a ž i š a h , dne 23. julija 1928. 

Likvidatorja: 
Ferdinand Funkelj s. r., posestnik v Lažišah št. 27, 
in Martin Žveplan s. r., posestnik v LažiSah št. 21.. 

1594 Objava. 
Izgubil sem potni list, ki ga je izdal dne 17. ju

lija 1922. pod št. 1019 sreski poglavar v Kranju. 
Proglašam ga za neveljavnega. 

Stanko Heinrihar s. r. (v Škofji Loki). 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek • Ljubljani ~ Tiska In izdaja: Delniška tlakama, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



v 
Poštnina plačana v gotovini. 

73. V Ljubljani, dne 4. avgusta 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Veebinat 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», 
lzpremembe v osebju. 
262. Odločba glede osrednje uprave za mere in dragocene 

kovine v Beogradu. 
263. Naredba o prodajanju malodimnega lovskega smodnika. 
264. Naredba, s katero se vračajo mestni občini ptujski oni posli 

politične uprave 1. stopnje, ki so ji bili odvzeti z naredbo 

celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 7. julija 
1920. ter prideljeni okrajnemu glavarstvu v Ptuju. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. . 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 265. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Uredbe osrednje vlade. 

Številka 174 z dne 31. julija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. ju

lija 1928.: Postavljen je za ministra brez portfelja 
dr. Ilija Š u m e n k o v i ć, minister na razpoloženju 
in narodni poslanec. 

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ju- j 
lija 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal Dušan t 

P. L e t i c a , državni podtajnik pri ministrstvu za 
finance; obenem pa je Dušan P. Letica zopet po
stavljen za državnega podtajnika za posle ekseku-
tivne in legislativne taksne in davčne službe, organi
zacije finančno službe, posle državnega katastra in 
katastrske službe, izenačevanje državnega knjigo
vodstva, posle državnega računovodstva in zasto
panje v narodni skupščini v mejah, ki mu jih določi 
minister za finance. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo % dne 
29. junija 1928.: Prevedena jo za predmetno uči
teljico v 4. skupini II. kategorije Frančiška M o -
h o r č i č , strokovna učiteljica v 3. skupini III. kate
gorije na srednji tehnični šoli v Ljubljani. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
29. junija 1928.: Postavljen je na strokovni šoli za 
puškarstvo v Kranju za stalnega strokovnega uči
telja v 3. skupini III. kategorije Anton Cop, za
časni strokovni učitelj v 4. skupini Ш. kategorije 
na isti šoli. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
22. junija 1928.: Postavljen je na dvorazredni trgo
vinski šoli v Ljubljani za profesorja v 8. skupini 
I. kategorije Ivan G r u d e n , predmetni učitelj v 
2 skupini II. kategorije na isti šoli. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
20. junija 1928.: Postavljena je na dvorazredni trgo
vinski šoli v Ljubljani za stalno predmetno učiteljico 
v 4. skupini II. kategorije Maša G o r a z d, začasna 
predmetna učiteljica v 5. skupini II. kategorije na 
isti šoli. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 17. ju
lija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet, Josip J u l i n e k , 
gostilničar v Mariboru, skupno z ženo Alojzijo. 

lzpremembe v osebju. 
V moški kaznilnici v Mariboru so pomaknjen 

odnosno imenovani: 
1.) v 1. skupino zvaničnikov: kaznilniška višja 

paznika Alojzij V a l e s in Josip L u b a n j š e k in 
pazniki Franc R a z l a g , Franc B u t o 1 e n in. Aloj
zij L o n g i n o ; 

2.) v 2. skupino zvaničnikov: pazniki Ivan G o -
1 o b, Josip C v e t k o , Ivan M e S k o, Josip K n e z 
in Stefan P o t o č n i k ; 

3.) za kaznilniške višje paznike: pa-zniki Franc 
S t e b i h , Franc B u t o l e n in Alojzij L o n g i n o . 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Uredbe velikega župana mariborske 
oblasti. 

2 6 2 . 
Odločba glede osrednje uprave za mere 

in dragocene kovine v Beogradu.* 
Na podstavi členov 1., 2., 3., 4. in 13. zakona o 

osrednji upravi za mero in dragocene kovine, o kon
trolah mer in dragocenih kovin in o kontrolah so
dov, ki stopi v veljavo dne 10. avgusta 1928., in 
člena 8. uredbe o organizaciji ministrstva za trgo
vino in industrijo z dne 30. aprila 1919. odrejam: 

Osrednja uprava za mere in dragocene kovine v 
Beogradu mora začeti s poslovanjem dne 9. avgusta 
1928. 

Istega dne se ukine odsek za mere meni podreje
nega resorta. 

Ureditev osrednje uprave se predpiše v posamez
nostih s posebnim pravilnikom. 

Ta odločba naj se razglasi v «Službenih Novi-
nah». 

V B e o g r a d u , dne 21. junija 1928.; 
št. 16.584/0. M. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

2 6 3 . 
Naredba o prodajanju malodimnega 

lovskega smodnika.*41 

Na predlog upravnika tvornice za smodnik, v 
Obilice vu št. 6075 z dne 10. julija 1928. in v zvezi 
s svojo prejšnjo naredbo A. B. br. 68 z dne 3. janu
arja 1928., objavljeno v «Službenem Vojnem Listu» 
št. 2 iz leta 1928. in v «Službenih Novinah» z dne 
12. januarja 1928.,*** odrejam: 

Odslej smejo prodajati malodimni lovski smod
nik poleg vojaških skladišč tudi pooblaščeni prepro
dajalci. 

Cena temu smodniku' je z vkladom vred za en 
kilogram iz vojaških skladišč 130 (sto in trideset) 
dinarjev, od pooblaščenih preprodajalcev pa 160 
(sto in šestdeset) dinarjev. 

V B o o g T a d u , dne 17. julija 1928.; 
A. B. br. 10.833. 

Minister za vojsko in mornamico: 
častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja, 

armijski general 
Štev. S. Hadžić s. r 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. julija 1928., št. 172/LV. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. julija 1928., št. 169/LIV. 

*** Uradni list z dne 18. januarja 1928., št. 16/6. 

264. 
Naredba 

velikega župana mariborske oblasti, 
s katero se vračajo mestni občini ptujski 
oni posli politične aprave I. stopnje, ki 
so Ji bili odvzeti z naredbo celokupne 
deželne vlade za Slovenijo z dne 7. julija 
1920. ter prideljeni okrajnemu glavarstvu 

v Ptuju. 

Po §§ 49., 65. in 69. občinskega statuta za mesto 
Ptuj z dne 4. oktobra 1887., staj. dež. zak. št. 45, 
odrejam: 

§ I-
Mestni občini ptujski se vračajo oni posli poli

tične uprave I. stopnje, ki so bili prideljeni z na
redbo celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 
7. julija 1920., «Uradni list deželne vlade za Slove
nijo» z dne 16. julija 1920., št. 279/84, okrajnemu 
glavarstvu v Ptuju in ki se nanašajo na državljan
stvo, stanovske matice in sklepanje zakonov, ljud
sko štetje, volitve v zakonodajna zastopstva, trgo
vino in obrt, socialno zavarovanje delavcev in na
meščencev, vodno pravo in bogočastje. 

•:, § 2 . 

Izvrševanje pravilnika o gostilnah, kavarnah in 
ostalih obratovalnicah z alkoholnimi pijačami, 
«Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti» z dne 
3. januarja 1928., št. 1/1, ostane še nadalje v pri
stojnosti sreskega poglavarja v Ptuju. 

§3. 
Stvari, ki se nanašajo na vojaštvo in so bile z 

gorenjo naredbo deželne vlade za Slovenijo tudi pri-
deljene okrajnemu glavarstvu v Ptuju, so bile vrnje
ne mestni občini ptujski že takrat, ko so bila poli
tična oblastva I. stopnje ukinjena kot upravna in
stanca v vojaških poslih in so jih pristojne polkovne 
okrožne komande izročile občini. 

§ 4 . 
Ta naredba dobi moč z dnem 1. avgusta 1928. 

V M a r i b o r u , dne 26. julija 1928.; 
S. br. 2092/6. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 
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Razglasi osrednje vlade. 

Cenovnik, 
p o k a t e r e m s e m o r a v r š i t i z a v a r o v a n j e v a l u t e 
ob izvozu b l a g a p o č l e n u 16. p r a v i l n i k a o pro
metu z devizami, in v a l u t a m i z dne 2 3 . s e p t e m 

b r a 1 9 2 1 . * 
Vel ja o d d n e 1. d o d n e 1 5 . a v g u s t a 1928. 

151 
Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

7 ! Bela moka za luksusno pecivo, j 
; zdrob ! 100 kg 

8 i Bela moka za luksusno pecivo ; 
| š t 0 | 100 » 

9 Bela moka za luksusno pecivo \ 
š t 2 I 100 » 

10 Krušna moka š t 4 In 5 . . . 100 > 
11 Črna moka št. 6 100 » 
12 Črna moka št. 7 100 » 
13 Obloda 100 » 
14 Otrobi | 100 » 
16 Fižol i 100 » 
55 Koža jaenječja ' 100 » 
56 Koža kozlovska i 100 » 

380 • -

3 7 0 ' -

3 6 0 ' -
350 •-
340--
260 • — 
170- — 
170' —i 
400 

3.200-
5.000-

(Pripomba uredništva: Vse druge številke so iste 
kakor v cenovniku za čas od dne 15. do dne 31. ju
lija 1928. [Uradni list 67 z dne 17. julija 1928.] Prav 
tako jo besedilo končne pripombe isto.) 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. julija 1928.; I. br. 15.400. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 28/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1 5 . d o dne 2 1 . ju l i ja 1928. 

Skupina tituznih bolezni. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

i 5 I 

1 I 

10 10 1 

Griža. — Djsentcria. 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Slovenjgradec : _ 

Skupaj 

1 1 

1 i 18 

« 

1 

Škrlmtinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

1 

i 
9 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 

S r e z 
> =: o u 

Z o 

5 д 

O > 
Б (Л o 

°> 
Davica. — Diphieria et Croup. 

Maribor, mesto . . j . 2 '• . j 
Šmarje pri Jelšah . ; 1 j . | 1 | 

Skupaj 1 1 

Ptuj 
Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

J. . . I 13 I . 1 13 I-

Sen. — Erysipelas. 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

KrčeTita odrevenelost. — Tetanus. 
Maribor, desni breg 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 1 I 1 

gona: Gornja Radgona (Gornja Radgona 1 dvorec). 
Maribor, desni breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju 
(Trničo 2 dvorca). Ptuj : Cirkovci (Dragonja vas 
5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 
11 dvorcev), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 
1 dvorec), Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). 
Slovenjgradec: GolavabukU (Golavabuka 1 dvo
rec), Št. Ilj pod Turjakom (Stražo 1 dvorec), Št. Janž 
na. Vinski gori (Št. Janž 1 dvorec), Slovenjgradec 
(Slovenjgradec 1 dvorec), Stari trg (Stari trg 1 dvo
rec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . -

Dolnja Lendava: Motvarjevci (Motvarjevci 
5 dvorcev). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici 
(Jedlovnik 1 dvorec). Prevalje: Prevalje (Lese in 
iStražišče po 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 30. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Čakovec | . j 1 | . I 1 | . 

V M a r i b o r u , dne 26. julija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti-
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. br. 11/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od d n e 1 1 . d o d n e 20. ju l i ja 1928 . 

Skupaj . I 35 

12 
1 
2 
1 
1 

6 
1 
6 

j Bolnica 
ali 

hiralnica 

: Splošna javna bolnica 

j Splošna javna bolnica 
! v Čakovcu . . . . 
; Splošna javna bolnica 

v Mariboru . . . . 
! Splošna javna bolnica 
j v Murski Soboti . 
1 Splošna javna bolnica 

! Splošna javna bolnica 
! v Slovenjgradcu . 
! Bolnica Rdečega križa 
| v Konjicah . . . . 
: Bolnica Križevniškega 
j reda v Ormožu . . 
1 Bratovska skladnica 
! v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

i Sanatorij v Vurbergu . 
! Hiralnica v Vojniku . 
i Hiralnica v Ptuju . . 
i Hiralnica v Muretincih 

Skupaj . 

i « 

o. S 

ca Di 
tS.Ï, 
O = 

191 

88 

386 

.124 

53 

98 

8 

32 

3 

K 
67 

195 
154 
ia 

142: 

tu 
"(Л 
TO 

a. 

113 

79 

239 

29 

27 

41 

18 

32 

2 

3 
2 
3 
2 

»1590 

Tekoči mesec 

'TO' 
D. 

(Л 

304 

167 

J2, 
'S 
cu 

XJ 

a. 
•a o 

100 

68 

625 222 

loa 

80 

139 

26 

64 

5 

28 

21 

51 

15 

24 

4 

13 7 
69; 1 

198! 1 
156 1 

13| . 

|201I •1543 

д 

b 

'ĆĆ? 

.2 
сл 

10 
" 
4 

9 

2 

2 

1 

3 
2 

33 

o 
1 

! i 
110 194 

72 
i 

95 

231 394 

28 

23 

53 

15 

25 

4 

ì 
1 
4 
3 

|576 

: 
12o 

57 

86 

11 

39 

1 
i 

6 
b8 

194 
153 

13 
|1436, 

Razglasi sodišč in s o t t oblastev. 
Cb 17/28—1. 1492 

Oklic 
Ivan Deufcsohniann in Ana Deutschmann, posest

nika v Maverlenu št, 9, sta vložila zoper Mihaela 
M e d i t z a, tačas neznanega bivališča, tožbo zaradi 
184 fl. 94 kr. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. a v g u s t a 1 9 2 8. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Mihaela Meditza neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Gašper Skok, kaneliet-v p. v 
Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dno 8. julija 1928. 

C 114/28—1. 1491 

Oklic. 
Ivan Deutschmann in Ana Dcutschraann, posest

nika v Maverlenu št. 9, sta vložila zoper trgovinsko 
firmo: M e d i t z i n ,1 a k 1 i t s c h tožbo zaradi 
500 fl. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 

cb osmih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče imetnikov rečene firme 

neznano, se jim postavlja za skrbnika Gašper Skok, 
kanclist v p. v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 8. julija 1928. 

OSpice. 
Konjice | 3 
Ljutomer ; 1 
Maribor, desni breg ; 7 
Maribor, levi breg . ' 2 
Maribor, mesto . . j 1 
Prevalje | 
Ptuj i . 
Slovenjgradec. . • '• 1 

— Morbilli. 

40 

Skupaj 15 10 12 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
Slovenaca» z dne 31. julija 1928., št. 174. 

V M a r i b o r u , dne 1. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana, mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko в. r. 

Vet. br. 51/32. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 30. ju l i ja 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Podturen 6 dvorcev, Sivica 
1 dvorec). Maribor, desni breg: Dežno (Varoš 1 dvo
rec). 

S m r k a v o s t . 
Maribor, levi breg: Šetarova-Radebova (Šetarova 

1 dvorec). 
S t e k l i n a . 

Čakovec: Nedeliščo (Pretitinec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 3 dvorci). 
Ljutomer: Bunčani (Bun.čani 1 dvorec). Gornja Rad-

C 224/28—1. 1577 

Oklic 
Vincane Habjan, posestnik v Domžalah, po dr ju, 

Dominiku Žvoklju, odvetniku v Kamniku, je vložil 
zoper Alojzija Š p r u k a, prevoznika iz Gozda, tožbo 
zaradi 1200 Din. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
1 6 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Alojzija Špruka nežna-

no, se mu postavlja za skrbnika Ivan Messner, višji 
pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 21. julija 1928. 

C I 1063/28—2. 1596 

Oklic 
Dr. Vinko Rapotec, odvetnik" v Mariboru, je vlo

žil zoper Marijo F a j d i g o v o, rojeno Novakovo, 
c e s a r j e v o ženo v Mariboru, Tezno, Ptujska cesta 
št. 12, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 3421 
Din. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 7. a v g u s t a 1 9 2 8. 

ob četrt na devet pri tem sodišču v 'sobi št. 14. 
Ker je bivališče Marijo Fajdigovo neznano, se ji 

postavlja za skrbnika dr. Jožko Bergoč, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 23. julija 1928. 

s 
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C 148/28-2. 1 4 6 3 

Oklic 
Jakob Jaš, posestnik v Št. Uju pod Turjakom, 

zastopan po drju. Ferdu Černetu, odvetniku v Slo-
venjgradeu, je vložil zoper Marijo V o d o v n i -
k o v o iz Št. Uja pod Turjakom, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 2775 Din s pripadlo. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
2 7. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Marijo Vodovnikove neznano, 

6e ji postavlja za skrbnika dr. Alojzij Bratkovič, 
odvetnik v Slovenjgradcu. 

Okrajno sodišče v Sloven.jgradcu, oddelek II., 
dne 26. junija 1928. 

Ne 1505/28. Proglasitve za mrtve. 159° 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. Si 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

1610 E 1198/28—8. 

Draibeni oklic. 
Na predlog drja. Ernesta K a l a n a , odvetnika 

v Celju, bo dne 17 . a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih j 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obeneni, 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 'zemljiška, 
knjiga Kalobjc, vi. št. 256: gozd in pašnik, cenilna j 
vrednost 4289 Din 60 p ; najmanjši ponudek. 2859 
Din 80 p. 

Pod najmanjšim ponudkom so no bo prodajalo. 
Vadij: 428 Din 96 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. junija 1928. 

i 

Ime In rojstni dan, 
stan In zadnje biva
lišče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Matija Ploj, 
rojen dne 21. januarja 
1874., viničar v Hra-

škem vrhu. 

Služil med vojno pri 87. pe
hotnem polku v Celju, od
koder odšel na italijansko bo
jišče; od leta 1918. pogrešan. 

Josip Žllčar, 
rojen dne 11. marca 
1876., mizarski pomoč

nik v Mariboru. 

Karel Makovec, 
rojen dne 1. aprila 
1879., kolar v Murski 

Soboti. 

Franc Ž5ks. 
rojen dne 1. septem
bra 1888., poljedelec 

v Kovačevcih. 

E 413/28—8. 1 G n 

Dražbeni oklic 
Dne 2 0. a v g u s t a 1 9 2 8. ob pol desetih bo ' 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška, knjiga Maivnberg, zunanji trg, vi. 
st. 73. 

Cenilna vrednost: 19.299 Din 12y2. p : vrednost 
priteklin: 1717 Din 50 p (že všteta v senilni vred
nosti); najmanjši ponudek: 12.866 Din 8 p. 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uv.eljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 10. julija 1928. 

Alojzi) Smodiš, 
rojen dne 14. aprila 
1895., posestnikov sin 

v Lipi. 

E 281/28—7. 1633 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7. a v g u s t a 1 9 2 8. ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trnovec, vi. št. 27 in 200. 

Cenilna vrednost: 8052 Din 5 p; vrednost prite
klin: 400 Din; najmanjši ponudek: 5368 Din. 

«Pravice, ki ne bi pripuščale, dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 22. junija 1928. 

Peter Šinkec, 
rojen dne 16. maja 
1892., posestnik v Ku-

keči št. 16. 

Odšel dne 2. avgusta 1914. 
k 22. honvedskemu polku, 
potem pa na rusko bojišče, 
kjer prišel v ujetništvo. Baje 
dne 10. oktobra 1915. v bol
nici v Berezovki (Sibirija) 

umrl. 

Odšel leta 1914. k 48. pe
hotnemu polku v Veliko Ka-
nižo, potem pa s 13. četo 
tega polka na rusko bojišče, 
kjer prišel dne 18. marca 1915. 
v ujetništvo; od takrat po

grešan. 

Odrinil leta 1914. s 83. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče, kjer prišel v ujetništvo. 
Zadnjič pisal dne 27. novem
bra 1917.; od takrat pogrešan. 

Odšel meseca junija 1916. 
z 20. honvedskim pehotnim 
polkom na rusko bojišče, Oče 
kjer baje meseca novembra j Mihael Smodiš. 
1916. padel; od takrat vsaj 

pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
In opr. št. 

oklica 

Sorodnik 
Ivan Močnik, 

posestnik 
Cogetincih 

št. 78. 

Žena 
Roža Žličar. 

Svak 
Josip Mesaroš. 

Žena 
Marija Žoks. 

Odšel leta 1915. k trdnjav-
skemu artilerijskemu polku 
v Pulj, potem pa v trdnjavo 
Przeinyél, kjer prišel v rusko 
ujetništvo; baje leta 1916. 

umrl. 

Anton Prašnički, 
rojen dne 9. januarja 
1892., posestnikov sin 
v Medribniku št. 13. 

Franc Prašnički, 
rojen dne 2. februarja 
1896., posestnikov sin 
v Medribniku št. 13. 

Janez Pesek, 
rojen dne 5. novem
bra 1882., posestnikov 

sin v Skokah št. 4. 

Odšel leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom na gališko 
bojišče, kjer bil dne 26. avgu
sta 1914. baje težko ranjen; 

od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1915. k 87. pe-
hoinemu polku v Celje, od
koder bil premeščen k sani
tetnemu oddelku na italijan
sko bojišče; tam baje dne 

10. oktobra 1918. padel. 
Odrinil leta 1914. s 47. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče ter prišel meseca de
cembra 1914. v ujetništvo. 
Zadnj č pisal leta 1915.; od 

takrat pogrešan. _ 

Sorodnica 
Frančiška 

Malacu. 

Mati 
Marija 

Prašnički. 

Oče 
Franc Pesek. 

E 337/28. 1314 

Dražbeni oklic. 
a 1 9 2 8. ob devetih bo pri ' Dne 17 . a v g u s 

podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga Župetinci, vi. št. 46 (pare. 
fct. 30 [stavbišče, hiša in gospodarsko poslopje], pare. ; 
et. 540/3 [gozd], pare. št, 541 [njiva], pare. št. 542/1 j 
[pašnik] in pare. št, 543 [njiva]); b) zemljiška, knjiga i 
Smolinei, vi. št. 215 (pare. št, 123 [gozd, sedaj vrt, ' 
in hiša št, 199]). j 

Cenilna vrednost: ad a) 4100 Din, ad b) 1286 Din | 
80 p; najmanjši skupni ponudek: 3991 Din 80 p. j 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, jo oglasiti pr i . 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-; 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal j 
v dobri veri. • j 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo j 
nabit na uradni deski tega sodišča. j 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, ! 

dno 11. junija 1928. i 

Aleksander Lepoša, 
rojen dne 10. oktobra 
1879., posestnik v Sa-

lovcih. 

Janez Mere, 
rojen dne 4. decem
bra 1885., čevljar v 

Vareji št. 48. 

Ivan Grubič, 
rojen dne 28. avgusta 
1873., posestnik v Go

mili št. 30. 

Andre) Vučak, 
rojen dne 23. februarja 
1886., posestnikov sin 

v Činžatu št. 52. 

Odšel leta 1914. z 2. bata
ljonom 315. honvedskega pol
ka na rusko bojišče ter zad
njič pisal meseca maja 1916. 
baje iz Bukovine; od takrat 

pogrešan. 

Franc Žinkovič, 
posestnik 

v Boračevi 
št. 30. 

Josip Cvahte, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Odrinil meseca novembra 
1914. s 87. pehotnim polkom, 
2. bataljonom, na gališko bo
jišče ter zadnjič pisal spoto

ma. Od takrat neizvesten. 

Odšel dne 6. novembra 1915. 
k 48. pehotnemu polku v Ve
liko Kanižo, potem pa leta 
1916. na rusko bojišče, kjer 
prišel dne 9. avgusta 1916. 
v ujetništvo. Baje dne 25. de
cembra 1917. v neki bolnici 

umrl. 

Matevž Praznik, 
rojen dne 21. septem
bra 1884., jcklarniški 
delavec v Guštanju. 

Štefan Matuš, 
rojen dne 6. junija 
1890., posestnikov sin 

v Malih Dolencih. 

Karel Nemeš, 
rojen dne 30. septem
bra 1889., posestnik 
v Velikih Dolencih. 

Odrinil leta 1914. k 26. do
mobranskemu pehotnemu 
polku v Maribor, potem pa 
meseca februarja 1915. na 
rusko bojišče. Zadnjič pisal 
leta 1916. iz Karpatov; od 

takrat neizvesten. 

Žena 
Marija Lepoša. 

Brat 
Josip Mere. 

Žena-
Marija Grubič. 

Mati 
Barbara Vučak. 

Odrinil leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku v Celje, po
tem pa na rusko bojišče. 
Zadnjič pisal meseca novem
bra 1914. iz Karpatov; od 

takrat pogrešan. 

Odšel dne 2. avgusta 1914. 
s 16. četo 76. pehotnega pol
ka na gališko bojišče. Zad
njič pisal z bojišča dne 13ega 
junija 1915.; od takrat po

grešan. 

Odrinil dne 1. avgusta 1914. 
k trdnjavskemu polku v Par
dubice, potem pa na rusko 
bojišče, kjer baje še istega 
leta za posledicami težkih 
ran umrl; od takrat vsaj po

grešan. 

Brat 
Janez Praznik. 

Žena 
Ana Matuš. 

Sestra 
Marija Nemeš. 

21.7.1928.; 
T 17/28-11. 

21.7.1928.; 
T 30/28-7. 

21.7.1928.; 
T 36/28-6. 

21.7.1928.; 
T 46/28-4. 

21.7.1928.; 
T 47/28—4. 

21.7.1928.; 
T 49/28-4. 

21.7.1928.; 
T 52/28-6. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

21.7.1928.; 
T 53/28—6. 

21.7.1928.; 
T 54/28-5. 

21. 7.1928.; 
T 56/28—4. 

21.7.1928.; 
T 50/28-8. 

21.7.1928.; 
T 58/28-5. 

Matija Meznarič, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

21. 7.1928.; 
T 59/28-4. 

21.7.1928.; 
T 45/28—5. 

21.7.1928.; 
T 62/28-3. 

21. 7.1928.; 
T 63/28—3. 
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73. 528 Letnik X. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

2 6 5 . 
Tarifni obvestili.* 

Popravek tarifnega obvestila G. D. br. 42.333 28 
z dne 20. junija 1928. 

V zgoraj omenjenem tarifne obvestilu, razgla
šenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrva
ta i Slovenaca» z dne 11. julija 1928., št. 157/LI,** 
se mora glasiti besedilo v zaglavju tabele v drugem 
razpredelku: «pri plačilu voznine najmanj za 5000 kg 
od tovornega lista in vagona», v tretjem razpredelku 
pa: «pri plačilu voznine najmanj za 10.000 kg od 
tovornega lista, in vagona». 

Ii generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 17. julija 1928.; G. D. br. 50.671/28. 

* 

Luška tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj se 
vpišeta v tej tarifi na 44. strani v luško tarifo br. 45. 
po abecednem redu v seznamku postaj, do katerih 
velja luška'tarifa, tudi postaji z nazivom: Pančevo, 
in: Pančevo Predgrađe. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 17. julija 1928.; G. D. br. 47.520/28. 

St. 160 M/28. 1661 3—1 

Prodaja starega papirja. 
Po odloku ekonomskega oddelka generalne di

rekcije državnih železnic br. 45.857/28 z dne 4. ju
lija 1928. in po členih 86. do 98. zakona o državnem 
računovodstvu se bo vršila dne 15. s e p t e m b r a 
19 2 8. v osrednjem založišču (središnem stovarištu) 
materiala državnih, železnic v Mariboru, Koroški 
kolodvor, prva javna ofertna licitacija za prodajo 
okoli 35.000 kg starega papirja, 1000 kg papirja sta
rih voznih redov in 1270 kg starih vozovnic. 

Prodaja se bo vršila franko osrednje založišče 
materiala v Mariboru, Koroški kolodvor, nenatovor-
jeno. Tovoruino, natovorne in druge stroške plača 
kupec. 

Prodajatelj si pridrži pravico, prosto izbirati po
nudnike. Plačilo se izvrši s čekovno položnico, ki 
jo priloži službeno mesto pogodbi. Plačilo se mora 
izvršiti, preden kupec odpelje blago. Po sklenjeni 
pogodbi je treba odpraviti blago najdlje v treh ted
nih. Kupec trpi vse državne dajatve, veljavne na 
dan licitacije. 

Papir, določen za prodajo, je interesentom na 
ogled vsak delavnik med 11. in 12. uro. 

Ponudbe bo sprejemala za to določena komisija 
na dan licitacije do 11. uro v osrednjem založišču 
materiala v Mariboru, Koroški kolodvor. Ponudbe 
morajo povsem ustrezati predpisom zakona o držav
nem računovodstvu in pravilnika za izvrševanje do
ločil iz oddelka «B. Pogodbo in nabave» zakona o 
državnem računovodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
kolkovane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Ponudba 
mora biti opremljena s kolkom za 100 Din. Če se 
pošlje po pošti, mora dospeti pred časom, določenim 
za izvršitev licitacije. 

Kavcijo je položiti pri depozitni blagajni direk
cije državnih železnic v Ljubljani najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, in sicer morajo položiti 
naši državljani 5 %, inozemci pa 10 % skupne po
nujene vsote. 

Obenem s ponudbo je treba predložiti reverz o 
položeni kavciji in izpričevalo o sposobnosti za 
dražbo, naši državljani pa morajo še priložiti po
trdilo o plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Osrednje založišče materiala v Mariboru, 
dne 1. avgusta 1928. 

v poslopju poštne hranilnice v Ljubljani j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 7. a v g u s t a 19 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami po-
tredbni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
povračilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo podati na uradnem obrazcu. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o lici

taciji v «Službenih Novinah» in na razglasili deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. julija 1928. 

Št, R U 261/13, R U 311/17 in R U 186/09. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov v Moravi, 
nadrobni razdelbi in ureditvi skupnega sveta 
posestnikov v Banjiloki in nadrobni razdelbi 
in ureditvi skupnega sveta posestnikov v Vasi, 

Potoku in Pircah. 
Načrti: 
1.) o nadrobni razdelbi skupnih zemljišč, ležečih 

v katastralni občini Novih Lazih in vpisanih pod 
vi. št. 118 in 119; 

2.) o nadrobni razdelbi in ureditvi skupnih zem
ljišč, ležečih v katastralni občini Banjiloki in vpi
sanih pod vi. št. 48; 

3.) o nadrobni razdelbi in ureditvi skupnih zem
ljišč, ležečih v katastralni občini Pirčah in vpisanih 
pod vi. št, 13, 20 in 122, 
bodo na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 
1887., dež. zak. št, 2 iz leta 1888., od dne 10. avgusta 
1928. do. vštetega dne 23. avgusta 1928. razgrnjeni 
na vpogled vsem udeležencem, in sicer načrt pod 1.) 
v občinskem uradu v Moravi, načrt pod 2.) v občin
skem uradu v Banjiloki in načrt pod 3.) v občin
skem uradu v Fari. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrti se bodo pojasnjevali v zgoraj označenih 
občinskih uradih, in sicer načrt pod 1.) dne 9. avgu
sta 1928. v času od štirinajstih do petnajstih, načrt 
pod 2.) dne 10. avgusta 1928. v času od osmih do 
devetih in načrt pod 3.) dne 10. avgusta 1928. v 
času od petnajstih do šestnajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper te načrte v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 10. av
gusta 1928. do dne 8. septembra 1928., pri podpisa
nem komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na 
zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 30. julija 1928. 
Komisar za agrarne operacije: 

Pokorn s. r. 

turbini, zvezani z generatorjema visoke napetosti. 
Vsaka turbina bi zajemala pri padcu 103 m do 2000 
sek. litTov, tako da bi znašal pri n = 0-80 učinek 
vsake turbine 2200 k. s. 

O tej prošnji razpisujem na podetavi §§ 2. in 60. 
kranjskega vodopravnega zakona z dno 15. maja 
1872., dež. zak. št. 16, in §§ 9. in 12. kranjskega 
stavbnega zakona z dne 25. oktobra 1875., dež. -zak. 
št. 26, ogled projektirane vodne naprave in obrav
navo n a s r e d o d n e 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 
s s e s t a n k o m k o m i s i j e ob 9. u r i p r i J u 
r i j u P o v š n e r j u v S p o d n j i K o k r i . 

Obravnava se bo nadaljevala po potrebi ob dneh, 
ki se določijo prvi dan. 

Na to obravnavo vabim vse interesente s pri-
stavkom, da morajo podati morebitne ugovore naj
kesneje na dan obravnave, ako jih niso že prej vlo
žili pri meni; sicer bi se poznejši ugovori ne mogli 
vpoštevati in bi so smatralo, da dotični interesenti 
pritrjujejo napravi, odnosno potrebni odstopitvi ali 
obremenitvi svojega sveta. 

Načrti so med uradnimi urami vsakomur na vpo
gled v mojem uradu in pri županstvu občine pred-
dvorske. 

V K r a n j u , dne 25. julija 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčlč s. r. 

St. 5344. 1595 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem dobave in instalacije centralne kurilne naprave 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. julija 1928., št. 169/LIV. 

** Uradni list z dne 24. julija 1928., St. 250/69. 

St. 10.134/28. 
Razglas. 

1597 3—2 

Ing. Oskar J e n k o je zaprosil za dovolitev, da 
bi smel ukoriščati vodno moč reke Kokre med reč. 
km 12-28 in 20-41 za proizvajanje električne sile. 

V ta namen namerja dvigniti v reč. km 20-41 
med pare. št. 216/2, 585/1 in 584 v davčni občini 
Kokri z betonskim 12-50 m dolgim jezom vodno 
gladino za približno 1-30 m, odkoder bi oddajal vodo 
po 4370 m dolgem, 1-50 m širokem in 2-12 m viso
kem rovu pod parcelami št. 585/1, 598/1, 624, 633, 
646, 681/1, 683, 756, 715, vsemi v davčni občini 
Kokri; 1585, 1578, 1375, 1376, 1377, 1387, 1388, 
1389, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1405, 
1408, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1422, 1426, 1427, 
1436, 1438, 1439, vsemi v davčni občini Bregu, na 
parceli št. 1440 v davčni občini Bregu, kjer bi se 
zgradil vodni nabiralnik. Iz tega bi tekla voda po 
železni tlačni cevi v premeru 1-50 m čez parcele 
št. 1440, 1442, 1447, 1446, 1607, 1523, 1610/2, 1522, 
1519, 1520, 1490, 1489, 1513, 1612, 1511, 1509 na 
parcelo št. 1506, vse v davčni občini Bregu, kjer bi 
stala električna centrala. Iz centrale bi se odvajala 
voda po približno 400 m dolgem odtočnem jarku 
čez parcele št. 1506, 1502, 1501, 1499, 1286, 1285, 
vse v davčni občini Bregu, nad jezom Dolenčeve 
žage zopet v strugo Kokre. 

Vsa naprava se namerja izvesti tako, da bi se 
odjemala maksimalna vodna množina do 4000 sek. 
litrov. Celotni padec pri nizki vodi bi znašal 111-70 
metrov. V centrali bi se postavili dve Francisovi 

Št. 1397. 1466 3—3 
Razpis učnih mest. 

Odbor za vzdrževanje višjih razredov na državni 
realni gimnaziji v Murski Soboti razpisuje za šolsko 
leto 1928./1929. štiri učna mesta, in sicer: 

2 učni mesti za slovenščino in srbohrvaščino; 
1 učno mesto za francoščino in nemščino; in 
1 učno mesto za matematiko in fiziko. 
Prošnje naj so vlože do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
pri ravnateljstvu državne теа1пе gimnazije v Murski 
Soboti. Prednost imajo diplomirani, odnosno deloma 
izprašani profesorski kandidati. 

Namestitev izvrši velika občina Murska Sobota. 
Službeni prejemki so isti kakor v državni službi 

in leta, prebita v samoupravni službi, se štejejo v 
državno službeno dobo. 

Prosilci pa se morajo zavezati, da no zapuste 
službe vsaj do konca šolskega leta. 

V M u r s k i S o b o t i, dne 4. julija 1928. 

Predsednik: Josip Benko s. r. 

Bazna objave. 
Izprememba imena Občinske hranilnice 

v Ljutomeru. 1602 
Veliki župan mariborsko oblasti v Mariboru je 

odobril z odlokom z dno 15. julija 1928., O. br. 116Ì/4, 
za Občinsko hranilnico v Ljutomeru na podstavi po
oblastitve ministrstva za trgovino in industrijo z dne 
5. aprila 1928., br. 1125/VI., dodatek k njenim pra
vilom, po katerem se imenuje ta hranilnica odslej: 

Mestna hranilnica v Ljutomeru. 

592 2-2 Poziv upnikom. 
Upniki Z a d r u ž n e e l e k t r a r n e v K r 

š k e m, r. z. z o. z. v likvidaciji, se pozivljejo po 
§ 40. zadružnega zakona, naj priglase morebitne 
terjatve. 

Jože Pfajfer s. r. in Rupert Engeleberger s. r., 
likvidatorja. 

1573 3-3 Poziv upnikom. 

M l e k a r s k a z a d r u g a p r i Sv. M i k l a v 
žu n a d L a š k i m je prešla po sklepu občnega 
zbora z dne 25. maja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj naznanijo terjatve za
drugi. 

V L a ž i š a h , dne 23. julija 1928. 
Likvidatorja: . 

Ferdinand Funkelj s.r., posestnik v Lažišah št. 27, 
in Martin Žveplan s.r., posestnik v Lažišah št. 21. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. — Tiska to teda ja: Delniška tiskarna, d.d. • Ljubljani; njen predetavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

74. V Ljubljani, dne 7. avgusta 1928. 

T'? 
•4 I S 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Letnik X. 

Vs< 
Iz cSlužbenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove

naca^ 
Naredba o krajih, v katerih je krošnjarjenje pre
povedano ali omejeno, kakor tudi o krajinah, katerih 
prebivalci uživajo glede krošnjarjenja posebne ugod
nosti. 
Uredba o ustanovitvi in ustroju komisije za ureditev 
uprave. 

b i n a i 
268. 

266. 

267. 

Razpis glede tare za mastna olja, ki se uvažajo v 
lesenih sodih. 

269. Odločba glede registriranja garancijskih pisem. 
Razglasi velikega župana ljublianske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 175 z dne 1. avgusta 1928.: 
Objave ministrstva za notranji-, posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Henrik B a r t i , trgovec v Ljub
ljani, skupno z ženo Marijo in dvema malolctnima 
otrokoma; 2.) Leopoldina K o s , pogodbena učiteljica! 
v Smartncni pod Šmarno goro; 3.) Marija P a h o r , ! 
pogodbena učiteljica pri Sv. Roku ob Sotli; 4.) An- j 
ton M a s l o , pogodbeni učitelj v Tur ju pri Hrast-
niku, skupno z ženo Emilijo in dvema maloletnima : 
otrokoma; 5.) Anton G o l j a , pogodbeni učitelj v 
Ojstrici pri Dravogradu. 

številka 176'z dne 2. avgusta 1928.: 
tMIok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

26. junija 1928.: Postavljena sta: za veterinarja v 
7 skupini I. kategorije pri sreskem poglavarju v | 

Prelogu Vekoslav Š t i b 1 e r, veterinar v. isti sku- j 
pini iste kategorije pri sreskem poglavarju v Ivan-
cih (na. prošnjo); za veterinarja v 7. skupini I. kate
gorije pri upravi mesta Beograda z določitvijo, da 
opravlja do nadaljuje naredbe službo pri ministrstvu 
za poljedelstvo in vode — veterinarskem oddelku, 
Ignacij B e r g e r , veterinar v isti skupini iste kate
gorije pri sreskem poglavarju v Prelogu (po služ
beni potrebi). 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
26. junija 1928.: Postavljen je za. veterinarja v 
7 skupini I. kategorije pri velikem županu v Ljub
ljani Filip P a h o r , veterinar v Lsti skupini isto ka
tegorijo pri tamnavskom sreskem poglavarju na Ubu. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
30. maja 1928.: Postavljen je za profesorja v 8. sku
pini I. kategorije na srednji kmetijski šoli v Mari
boru Mihael K u s t e r 1 e, suplcnt v 9. skupini I. ka
tegorijo na isti Soli. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
6. julija 1928.: Postavljeni so po službeni potrebi za 
profesorje v 8. skupini I. kategorije na srednji kme
tijski šoli v Bukovu: Vinko S a đ a r , Mihael K ü 
s t e r 1 e in Ciril J e g l i č — vsi trije profesorji v 
isti skupini iste kategorije na srednji kmetijski šoli 
v Mariboru. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 18ega 
julija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejeta Marija M i h a -
l i č e k , krojačica v Ljubljani, skupno z malolctnim 
sinom Antonom. 

glevilka 177 z dne 3. avgusta 1928.: 
Odlok ministra za gradbe z.dne 5. julija 1928.: 

Postavljen je pri gradbeni direkciji v Ljubljani za 
inženjerja v 8. skupini I. kategorije Josip B r i e e 1 j , 
inženjerski pripravnik v 9. skupini I. kategorije pri 
isti direkciji. 

Številka 178 z dne 4. avgusta 1928.: 
Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 

17. julija 1928.: Premeščen je po službeni potrebi 

Ivan G r u d e n, profesor v 8. skupini 1. kategorije 
na dvorazredni trgovinski šoli v Ljubljani, za. pro
fesorja, v istem svojstvu na trgovinsko akademijo v 
Ljubljani. 

Odlok ministra pravde z dne 28. julija 1928.: 
Upokojen je Drago F r a n k , višji pisarniški oficial 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
19. julija 1928.: Postavljen je po službeni potrebi 
pri sreskem hidrotelniičnem oddelku v Ptuju za. reč
nega mojstra v 2. skupini Ш. kategorije Ludovik 
J u r e š, rečni mojster v isti skupini iste kategorije 
pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v Mariboru. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 23. ju
lija 1928.: «Savez industrijalaca i trgovaca šumskih 
proizvoda» v Zagrebu jo oproščen plačevanja takse 
iz tar. pest. 1. taksne tarife za vse vloge in prošnje, 
ki jih pošilja državnim oblastvom, razen v civilnih 
pravdah. 

Uredbe osrednje vlade. 

2 6 6 . 
Dopolnjovaje odlečbo ministra za trgovino in 

industrijo z dne 7. novembra 1925., št. 12.018/Ш, 
predpisujem na podstavi §§ 10. in 22. zakona (pa
tenta) o krošnjarjenju, §§ 11. in 17. naredbe o kroš-
njarjenju za Bosno in Hercegovino z dne 20. junija 
1880., členov 22. in 24. zakona o radnjama kakor 
tudi člena 8. uredbe o organizaciji ministrstva za 
trgovino in industrijo to-le 

Naredbo o krajib, v katerih je krošnjar
jenje prepovedano ali omejeno, kakor tudi 
o krajinah, katerih prebivalci uživajo 
glede krošnjarjenja posebne ugodnosti.* 

Člen 1. 
V oblastih izven Srbije in Crne gore, v katerih 

še velja zakon (patent) o krošnjarjenju, se prepove
duje krošnjarjenje v naslednjih krajih: 

1.) v ljubljanski oblasti: v Ljubljani in v kopa
liški dobi na Bledu; 

2.) v mariborski oblasti: v Mariboru, Celju in 
Ptuju, a v Rogaški Slatini, na Dobrni in v Radencih 
samo v kopališki dobi; 

3.) v zagrebški oblasti: v Zagrebu, Sisku, Jastre-
barskem in Krapini; 

4.) v primorsko-krajiški oblasti: v Karlovcu, 
Senju, vsem območju bivše liško-krbavske županije, 
Kostajnici, Petrinji in Dugi resi; 

5.) v osiješki oblasti: v Osijeku, Bródu, Slavon
ski Požegi, Belovaru, Virovitici, Daruvaru, Đakovu, 
Suhem polju, Našicah in Pakracu; ^ 

6.) v sremski oblasti, v Vukovaru, Zemunu in 
Petro varadinu; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. julija 1928., št. 169/LfV. 

7.) v baški oblasti: v Novem Sadu, SuboticL 
Somboru, Novem Vrbasu, Apatinu in Dardi; 

8.) v beograjski oblasti: v Velikem Bečkereku, 
Veliki Kikindi, Senti, Pančevu in Starem Bečeju; 

9.) v podunavski oblasti: v Vršeu. 

Člen 2. 
Prepoved, odrejena v prednjem členu, ne velja 

za pripadnike krajin, ki so glede krošnjarjenja pri
vilegirani in spodaj navedeni v členu 3., kakor tudi 
ne za izdelke domače hišne industrije. 

Privilegirani krošnjarji in krošnjarji. z izdelki 
domače hišne industrije smejo krošnjariti v prepo
vedanih krajih samo, če je ta pravica v krošnjar-
skem dovolilu izrecno označena in če so navedeni 
v njem tudi predmeti, s katerimi smejo krošnjariti 
v prepovedanih krajih. 

Člen 3. 
Za pri vil egirane po členu 2. te naredbe se sma

trajo po odredbah § 17. zakona o krošnjarjenju in 
dotičnih naknadnih naredbah te-le osebe: 

1.) v ljubljanski oblasti: prebivalci kočevskega 
sreza, prebivalci črmošnjiške, poljanske in smuške 
občine v novomeškem sfezu in prebivalci butoraj-
ske, čepljanske, dobliške, dolske, dolenjepodgorske, 
dragatuške, planinske, radenske, starotrške in 
tančegorske občine v črnomaljskem srezu glede pro
dajanja tako zvanega kočevskega blaga (ostrig, 
olivnega olja, rožičev, citron, dateljnov, vina iz 
Drage, smokev, granatnih jabolk, lešnikov, kalamat, 
kaper, kostanja, lovorovega listja, mandeljnov,, 
margaranat, školjk, pomaranč, riža, sardel in sardin, 
kornjač, grozdja, cibeb, bonbonov, čokolade in dru
gih predmetov, ki so jih prodajali doslej); 

2.) v primorsko-krajiški oblasti: prebivalci gor
skega kotara in severinske in bosiljevske občine 
glede krošnjarjenja z vsemi predmeti, navedenimi 
pod 1.), prebivalci čabarskega sreza pa poleg tega 
še glede krošnjarjenja z neobdelanimi koralami, pre
bivalci bivše rečne župnije glede krošnjarjenja z. 
destiliranim oljem, poprom, kafro, nageljnovimi žebi-
carni, čokolado, žafranom, poprnjaki in koledarji; 

3.) v zagrebški oblasti: prebivalci klanjškega, 
krapinskega, ludbreškc-ga, novomarofskega, pre-
gradskega, varaždinskoga, zlatarskega in ivanškega 
sreza glede krošnjarjenja z lončenim in glinenim 
blagom, lesenimi škafi, čebri, brentami, sodi, lopa
tami in žlicami, lesenimi lonci in krožniki, zaoiaški, 
kljukami za sušenje perila, štorjami in drugim ple
tenim blagom (košarskim), skledicami za sir, za de
nar, možnarji, kladivi za meso in sladkor, vilicami, 
vilami, reseti, siti, peruniki, valjarji za testenino, lo
patami za žito in moko, metéli, piščalkami za otroke 
in podobnimi stvarmi kakor tudi z brusi; 

4.) v sremski, baški, beograjski in podunavski 
oblasti: loncevezci in kotličarji, po rodu iz bivše 
oravske županije. 

To ugodnosti veljajo samo za območje oblasti 
izven Srbije in Črne gore. V oblastih Srbije in Črne 
gore smejo krošnjariti privilegirani krošnjarji samo 
toliko, kolikor je po odredbi člena 24. zakona o rad
njama krošnjarjenje dovoljeno s predmeti, ha katere 
se ugodnosti nanašajo. 

^ • Ч ' ? * ' - . ' ; ^ 1 ^Љ^^-ЉШ^^а/^К 
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Po odredbi navedenega člena so sme vršiti tudi 
v oblastih Srbije in Crne gore krošnjarjenje s 
predmeti hišne industrije, jestvinami in brezalkohol
nimi pijačami, knjigami, slikami, novinami, sreč
kami itd. 

Člen 4. 
Krošnjarji iz imotskega sreza splitske kakor tudi 

iz duvanjskega in livanjskega sreza travniške ob
lasti uživajo- ugodnost, da smejo prodajati v pre
povedanih krajih (člen 1.) drobno (galanterijsko) 
blago, s katerim so po navadi krošnjarili doslej. 

Ta ugodnost ne velja za krošnjarjenje v obmej
nih srezih. 

Člen 5. 
V oblastih izven Srbije in Crne gore smejo za

hajati krošnjarji na letne in tedenske sejme samo 
v krajih, kjer krošnjarjenje ni prepovedano. 

Ta omejitev ne velja za privilegirane krošnjarje, 
navedene v členih 3. in 4. te naredbe. 

N'a letnih sejmih smejo prodajati krošnjarji v 
času, dokler traja sejem, svoje blago na odprti stoj
nici ali stalnem prodajališču. Ob tedenskih sejmih 
krošnjarjem ni dovoljeno, ponujati svojega blaga 
na stalni stojnici ali stalnem prodajališču, kakor v 
lesenjačah, šatorih, na mizah ali na tleh itd. Ob 
tedenskih sejmih smejo prodajati krošnjarji svoje 
blago samo gredoč po ulicah ali od hiše do ^hiše. 

V oblastih Srbije smejo prodajati krošnjarji ob 
letnih sojinih in ob tedenskih sejmih dovoljene pred
mete samo gredoč po ulicah ali od hiše do hiše. 

Člen 6. 

V obmejnem srezu se dovoljuje krošnjarjenje 
samo prebivalcem obmejnega sreza. 

Ta omejitev se ne nanaša na privilegirane kroš
njarje, navedene v členu 3. 

Za obmejne sreze se morajo smatrati ti-le srezi: 
1.) v ljubljanski oblasti srezi: kastavski, loga

ški, kranjski, radovljiški in kamniški; 
2.) v mariborski oblasti srezi: dolnjelendavski, 

gorajegrajski, ljutomerski, mariborski (desni in levi 
breg), murskosoboški, prevaljski in slovenjgraški: 

3.1 v zagrebški oblasti sreza: varaždinski in lud-
breški: 

4.) v primorsko-krajiški oblasti sreza: čabarski 
in mesto Sušak; 

o.) v osiješki oblasti srezi: virovitiški, slatinski, 
durdevški. donjomiholjski in valpovski; 

6.) v splitski oblasti srezi: biograjski, benkovški 
in krški in sreski ekspozituri v Rabu in Preku; 

7.) v baški oblasti srezi: batinski, dardanski, 
somborski in subotiški; 

8.) v beograjski oblasti srezi: jašatomiški, veliko-
beekereški do begejskega kanala, velikokikindski, 
novokanjiški in senćanski; 

9.) v podunavski oblasti sreza: vrški in belocrk-
vanski; 

10.) v požarevški oblasti sreza: golubški in ramski; 
11.) v timoški oblasti srezi: zaječarski. timoški, 

zaglavski. krajinski, negotinski, brzopalanški, kljuški 
in poreški; 

12.) v niški oblasti srezi: nišavski. lužniški in vla-
sotiuški; 

13.) v vranjski oblasti sreza.: bosiljgrajski in krivo-
palanški; 

14.) v štipski oblasti sreza: maleški in carevo-
sclski; 

15.) v bitoljski oblasti srezi: bltoijski, rnorihovski, 
prespanski. ohridski, struški, debarski, strumniški, 
devdelijski, dojranski in kavadarski; 

1(3.) v kosovski oblasti srezi: gorski, prizrenski in 
podrimski; 

17.1 v zetski oblasti srezi: dakoviški, andrijeviški, 
podgoriški in barski. 

Člen 7. 
Ob krošnjarjenju so odločilne odredbe, predpisa

ne z odločbo ministra za trgovino in industrijo z dne 
7. novembra 1925., št. 12.018/Ш, in razglašene v 
«Službenih Kovinah» z dne 18. januarja 1926., 
št. 12/LV,* kakor tudi odredbe členov 9., 10. in 23. 
uredbe o odpiranju in zapiranju trgovinskih in ottrt-
nih obratovalnic, razglašene v «Službenih Novinah» 
z dne 9. maja 1928., št. 104/XXXHI.** 

Člen 8. 

Krošnjarska dovolila se izdajajo samo na obraz
cih, ki jih natisne v ta namen ministrstvo za trgo
vino in industrijo. 

* Uradni list z dne 27. januarja 1926., št. 36/8. 
** Uradni list z dne 26. maja 1928., št. 167/51. 

Kolikor so natisnila podrejena oblastva v lastni 
izdaji obrazce za ta dovolila, je dopustno, nadalje 
izdajati dovolila na njih, dokler se ne porabi vsa 
nabavljena zaloga. 

Člen 9. 
Ta naredba stopi v veljavo čez 15 dni od dne, 

ko se razglasi v «Službenih Novinah». Ko stopi v 
veljavo, prestanejo veljati vsi predpisi, ki ji na
sprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1928.; 
št. 14.401ДИ. 

Minister za trgovino in industrijo; 

dr. M. Spaho s. r. 

267. 
Na podstavi §§ 2. in 15. uredbe o ustroju mini

strstva za notranje posle predpisujem to-le: 

Uredbo 
o ustanovitvi in ustroju komisije 

za ureditev uprave.* 

Ustanovitev. 

Člen 1. 
Za vse posle glede sistematične ureditve notranje 

uprave se ustanavlja v območju ministrstva za no
tranje posle kolegialno telo, ki se nazivlje: «Ko
rn i s i j a z a u r e d i t e v u p r a v e » . 

Ustroj. 

Člen 2. 
Komisija za ureditev .uprave je kolegialna na

prava z določeno strokovno nalogo; sestavlja jo 
največ deset rednih članov. 

Komisiji načeluje njen predsednik, ki jo vodi, 
izvršuje njene sklepe in opravlja vse tekoče posle. 

Poleg predsednika obstoji za izvrševanje komi
sijskih sklepov in opravljanje odrejenih poslov po
seben izvrševalni odbor komisijo, ki ga sestavljajo 
predsednik in dva člana. 

Predsednik in člana izvrševalnega odbora mo
rajo biti višji uradniki iz območja ministrstva za 
notranje posle. 

člen 3. 
Ce zahteva posebni značaj naloge, postavljene 

komisiji, sme pozvati komisija na sodelovanje v 
poedinih poslih kot izredne člane osebe, ki izpolnju
jejo pogoje iz člena 4. ter imajo specialno izobrazbo 
za rešitev dotičnega vprašanja. V tem primeru imajo 
izredni člani iste pravice kakor redni člani. 

Člen 4. 

Člani komisije smejo biti izključno praktiki in 
strokovnjaki, ki imajo izkušnje v izvrševanju uprav
ne službe ter so se odlikovali kot taki z uspešno 
prakso ali so dokazali z znanstvenim delovanjem 
korenito znanje o državnoupravni stroki. 

Člen 5. 
Redne člane komisije imenuje minister za no

tranje posle. Na koncu vsakega tretjega leta se iz
praznita dve mesti rednih članov komisije z žre
banjem: toda minister za notranje posle sme, ko 
dopolnjuje komisijo, iznova imenovati za člana osebi, 
ki sta izpadli z žrebanjem. 

Člen 6. 

Predsednika komisije postavlja minister za no
tranje posle, ki tudi odreja člana izvrševalnega od
bora. 

Področje. 
Člen 7. 

Komisiji za ureditev uprave se nalaga skrb za 
sistematično urejanje notranje administracije in od
rejanje potrebnih ukrepov za uprostitev, racionalno 
vzdrževanje reda in dosezanje čim boljšega uspeha 
v upravi. 

Zlasti se nalaga komisiji: 
1.) da določi in po potrebi razširi delovni pro

gram v okviru svojega področja; 
2.) da proučuje upravno službo, spoznava nedo

statke, odpravlja v skrbi za uprostitev administra
cije te nedostatke in izboljšuje poslovanje s preven
tivnimi ukrepi, odnosno predlaga represivna sred
stva; 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. julija 1928., št. 172/LV. 

3.) da vpošteva potrebo napredovanja in sodob
nega izpopolnjevanja administrativne službe ter po
daja primerne predloge; 

4.) da proučuje in spoznava upravno službo v 
tujih državah, nabavlja in vodi v evidenci sodobno 
strokovno književnost in novine, veljavne pri nas 
in v inozemstvu, kolikor se nanašajo na poedine 
grane notranje uprave; 

5.) da regulira izključno z občimi normativnimi 
predpisi sporna vprašanja, ki se nanašajo na upo
rabljanje poedinih zakonskih predpisov v praksi, 
kakor tudi nerešena vprašanja, za katera ni enotnih 
predpisov, kolikor no spadajo pod normiranje po 
zakonodajni poti; 

6.) da pripravlja in izdeluje predlogo zakonov, 
uredb, pravilnikov in normativne predpise, ki se 
nanašajo na organizacijo notranjo upravo ali vobčo 
na formalno administrativno pravo; 

7.) da se udeležiije pri izdelovanju drugih pred
logov zakonov in uredb, ki se pripravljajo v poedi
nih oddelkih ministrstva za notranje posle; 

8.) da se udeležuje pri izdelovanju predlogov 
zakonov in uredb, ki se pripravljajo v drugih resor-
tih, če je normirano gradivo v zvezi z občeupravno 
službo; 

9.) da oddaja mnenja o predlogih zakonov in 
uredb, ki jih je proučila zlasti s stališča kodifika-
torsko tehnike, enotnosti upravnih načel, izraženih 
v njih, soglasnosti in skladnosti glede na organiza
cijsko strukturo administrativnih oblastev; 

10.) da oddaja mnenja o vseh vprašanjih načelne 
važnosti in upravnostrokovnega značaja, in sicer 
ali po lastni iniciativi ali pa kadar se to zahteva; 

11.) da opravlja po posebni naredbi ministra za 
notranjo posle tudi drugo upravnostrokovne posle. 

Poslovanje. 

Člen 8. 
V okviru svojega področja rešuje komisija posle 

v plenarnih sejah, po izvrševalnem odboru ali po 
predsedniku. 

Člen 9. 

Sejo komisije skliče predsednik, kadar pa je 
predsednik zadržan, član izvrševalnega odbora, ki 
mu minister za notranje posle odredi sklic. 

Predsednik komisije določi dnevni red seje, vodi 
razpravo v njej ter skrbi za uspešno izvrševanje 
poslov. 

Komisija sklepa z večino glasov; predlog jo spre
jet, če ga je usvojila najmanj polovica skupnega 
števila članov. 

Člen 10. 

Posli iz točk 1.), o.), 6.), 9.) in 10.) člena 7. se mo
rajo reševati v plenarnih sejah komisije; samo v nuj
nih primerih, zlasti kadar je posel vezan na.določen 
rok, se smejo opraviti posli v seji izvrševalnega od
bora. Vendar pa mora biti v tem primeru komisija v 
prihodnji plenarni seji o tem predmetu obveščena, 
da lahko poda svoje pripombe. 

Vsi ostali posli komisije, kolikor se izrecno ne 
zahteva mnenje plenuma, odnosno izvrševalnega od
bora, kakor tudi vsi posli za pripravo v vsem pod
ročju iz člena 7. spadajo v pristojnost predsednika 
komisije. Predsednik ima pravico, zahtevati o vsa
kem vprašanju mnenje ali sklep plenuma, odnosno 
izvrševalnega odbora. 

Člen 11. 

V organizatornem ustroju ministrstva se smatra 
komisija za ureditev uprave za poseben oddelek 
ministrstva za notranje posle ter je pooblaščena, 
opravljati posle, ki izvirajo iz področja po členu 7. 
te uredbe. Minister za notranje posle ji odkaže na 
predlog predsednika komisije v poslovanje enega 
glavnega in enega pomožnega tajnika izmed naj
sposobnejših višjih upravnih uradnikov in ostalo 
konceptno in pomožno osebje ter odredi zanje po
trebne prostore. 

Člen 12. 

Vse zahteve in naredbe komisije,v okviru njej 
odkazanega področja, namenjene kateremukoli ob-
lastvu ali katerikoli napravi, se pošiljajo v imenu 
ministra za notranje posle; vsi uradi, zlasti tudi vsi 
oddelki tega ministrstva morajo kar najtočneje in 
najhitreje postopati po njih. 

Člen 13. 
Komisija za ureditev administracije ima svoj žig 

z državnim grbom in napisom: «Ministar unutrašnjih 
dela, komisija za uređivanje uprave». 

Ob opravljanju poslov podpisuje komisijo pred
sednik ali, kadar je zadržan, namestnik, pooblaščen 
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po ministru za notranje posle, tako-le: «Po naredbi 
ministra unutrašnjih dela predsednik: komisije> 
(podpis). 

Člen 14. 

Če se pokaže potreba, sme izdati minister za no
tranje posle na predlog plenuma komisije za. to 
komisijo poseben poslovni red. 

V B e o g r a d u , dne 3. julija 1928.; I.br. 1481. 

Minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

2 6 8 . 
Razpis glede tare na mastna olja, ki se 

uvažajo v lesenih sodih. 
( I z p r e m e m b a č l e n a 10. p r a v i l n i k a o t a r i in 

u k i n i t e v r a z p i s a C. b r . 2 4 . 8 7 9 / 2 8 . ) * 

Na podstavi členov 7. in 23. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in po zaslišanju carinskega 
sveta sem odločil: 

Leseni sodi iz trdega ali mehkega lesa, ki so 
pobarvani, a ne lakirani in ne polirani, v katerih se 
uvažajo: mastna olja iz tar. št. 104. uvozne carinske 
tarife, rudninska olja za mazanje iz tar. št. 177., 
točke 4., uvozne carinske tarife, konzistentna tolšča 
iz tar. št. 191. uvozne carinske tarife in sirov para
fin, se smatrajo po pravilih o tari za običajen zavoj. 

S tem se ukinja razpis C. br. 24.879 z rine 30. ju
nija 1928.** 

V B e o g r a d u , dne 30. julija 1928.; 
C. br. 28.80]. ... . л .. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s.r. 

2 6 9 . 
Odločba glede registriranja garancijskih 

pisem.*** 
Da se olajša registriranje garancijskih pisem, do

ločeno s členom 88. zakona o državnem računovod
stvu in s členom 24. pravilnika za izvrševanje dolo
čil iz oddelka «B. Pogodbo in nabave», je.izdal go
spod minister za finance pod I. br. 4364/28 odločbo, 
da smejo registrirati garancijska pisma poleg gene
ralnega inspektorata ministrstva za finance tudi dele
gacije ministrstva financ v .Zagrebu, Ljubljani in 
Sarajevu, finančno ravnateljstvo v Splitu in oblast
na finančna direkcija v Novem Sadu; vendar pa mo
rajo izposlovati one banke, ki so upravičene, izdajati 
garancijska pisma, in žele ukoriščati to odobritev, 
predhodno pri generalnem inspektoratu repartiranjo 
kredita, na katerega imajo pravico, izdajati pisma, 
na ono napravo, kjer namerjajo odslej vršiti registri
ranje. 

Iz generalnega Inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 28. julija 1928.; I. br. 15.313. 

531_ 

pri ravnateljstvu državne dvorazredne trgovinske 
šole v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 3, avgusta 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr.Vodopivec s.r. 

L. št. 625. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do d n e 14. ju l i ja 1928. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 2832. 

Razpis učnega mesta za nemščino v zvezi 
z italijanščino ali francoščino na državni 

dvorazredni trgovinski šoli v Ljubljani. 
Na državni dvorazredni trgovinski šoli v Ljub

ljani razpisujem učno mesto za nemščino v zvezi z 
italijanščino ali francoščino z nastopom v šolskem 
letu 1928./1929. 

Za mesto se jemljejo v poštev kandidati z di
plomskim izpitom filozofske fakultete. 

Prošnje, opremljene po členu 12. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, naj 
se naslove na ministrstvo za trgovino in industrijo 
v Beogradu, vlože pa najkesneje do dne 

1 2 . a v g u s t a 1 9 2 8. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178/LVn. 

** Uradni list z dne 24. julija 1928., št. 246/69. 
*** -«Službene Novine kraljevine iSiba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178. 

S i e z S * (o O 

Skupina tifuznib bolezni. 
Brežice . 
Kočevje . 
Krško . . 
Laško . . 
Radovljica 

Skupaj . 

1 
1 

2 
2 

6 

i 
, 
. 
1 

i . 
1 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Črnomelj . . . 

j Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

15 
4 
2 
5 
1 
1 
1 

13 

I 

42 1 11 

11 
3 
2 
5 

i 
1 
8 

Ošpice. — Morbilli. 
Brežice . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

27 
1 

10 
3 

32 10 

14 
1 

i 
31 

Skupaj . 

Davica. 
' Brežice 

Kranj 
Ljubljana, mesto . 

! Novo mesto . . . 
Radovljica . . . . 

74 j 22 48 

31 

8 
3 

13 
1 

10 
2 

11 

Diphteria et Croup. 
1 

Skupaj . 6 | 1 

! 48 

2 

i 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice . 
Črnomelj 
Kranj . . 
Krško . . 

1 
1 
1 
4 
7 

1 

1 
2 

t 
1 
1 
4 
6 

, 
, 

• Skupaj . 

KrEeyita odrevenelost. — Tetanus. 
Novo mesto . . . | 1 | 1 | . | . I 2 

Letnik X. 
S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Podgorje (Podgorje 3 dvorci). Laško: 
Trbovlje (Čeče 6 dvorcev). Ljubljana, okolica: Bo
rovnica (Dole 1 dvorec), Moste (Novi Vodmat 1 dvo
rec). Logatec: Rakek (Rakek 2 dvorca). Radovljica: 
Breznica (Žirovnica 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a , 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne в. r. 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 

Krško ! 1 | . | 1 I . I . 
V L J u b l j a n i , dne 31. julija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer в. г. 

Vet. br. 634. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 23. do dne 29. julija 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 1 dvorec). 

G a r j e . 

Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec), Zakot (Brezina 3 dvorci). Ko
čevje: Jurjevica (Breze *2 dvorca), Koče (Handlerji 
11 dvorcev), Sodražica (Zigmarice in Podklanc po 
1 dvorec). Laško: Laško (Laško 1 dvorec). Ljub
ljana, okolica: Dobrunje (Spodnja Hrušica in Zgornja 
Hrušica po 1 dvorec). Novo mesto: Velika Loka 
(Korenitka 1 dvorec), Žužemberk (Hinje 2 dvorca, 
Malo Lipje 1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela 
1 dvorec). Škofja Loka: Stara Loka (Stara- Loka 
1 dvorec). 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

U. br. 8239/1. 
Razglas. 

1684 

Na podstavi § 5. zakona, z dne 16. julija 1892., 
avstrijskega drž. zak. št. 202, in pravil, sestavljenih 
skladno s predpisom § 4. tega zakona, se je vpisala 
v tukajšnji register pomožnih blagajn « S a m o 
s t a l n o s t » , registrirana pomožna blagajna v Ma
riboru. 

Namen blagajne je, zavarovati vsakemu članu, 
ki izvršuje zdržema najmanj osem mesecev po spre
jemu redne članske dolžnosti, pravico do izplačila 
dote v znesku 20.000 Din. Ta znesek se izplača, 
ako se jo poročil član tekom članstva, iz blagajne 
proti predložitvi uradnega poročnega lista, članske 
izkaznice in' priznanice oni osebi, ki jo sam določi 
in ki je navedena v članski izkaznici, ne glede na 
to, ali je dotična oseba član (članica) pomožne bla
gajne aH ne. 

Člani pripravljalnega odbora kot prvega načel-
ništva so: predsednik: Josip Stuhec, tvorničar in 
industrijec, podpredsednik: Rudolf Fabiani, podpol
kovnik v p., člana odbora: Josip Cizel, kavarnar, in 
J a n k o Cizel, trgovec — vsi v Mariboru. 

Blagajno zastopa na zunaj predsednik, kadar pa 
je odsoten, podpredsednik (namestnik), ki podpisuje 
vso blagajnične odpravke skupno z ravnateljem ali 
z drugim članom upravnega odbora. 

V M a r i b o r u , dne 4. avgusta 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. br. 29/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 2 2 . d o dne 3 1 . ju l i ja 1928. 

S r e z "a 
i s 

O > 
E 

l a 
« o 

Sknpina tifuinih boleini. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj . . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 18 13 

10 
2 
1 
1 
2 
2-
1 
1 
1 
1 
2 

i 24 

Griža. — Dysenteria. 
Maribor, levi breg 
Slovenjgradec . 

Skupaj 

1 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 
1 

8 

12 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
6 

40 

1 

i 
i 
, 
, 
1 

17 

t 

21 

, 
• 

• 

, 
, 
. 
. 
1 
3 
1 

5 

• 1 
i 

4 

5 

2 
1 
1 
8 
1 

11 
1 
3 
1 

13 
3 

51 

Prelog. 
Vranični prisad. — Anthrax. 

. . . - I . I 2 ! . | 
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S t e z 3 
(O 

o 

Sä 
J -
Z o 

•a s 
O > S 

D 
9) O 
O ;, 

Ošpice. — Morbilli. 
Konjice | 1 
Maribor, desni breg i 
Maribor, levi breg . j 2 
Maribor, mesto . . 2 
Prevalje 1 
Ptuj 3 
Slovenjgradec. . . 3 

Skupaj 12 10 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Maribor, mesto . . ! 2 | 2 | 1 j 

Sen. — Erysipelas. 
Čakovec . . . 
Maribor, mesto 
Prelog . . . . 
Slovenjgradec 

Skupa, 

Krčerita odrevenelost. 
Maribor, desni breg I 1 
Ptuj I 1 
Šmarje pri Jelšah . | 1 

Skupaj . | 3 ! . | 1 
V Mariboru, dne 3. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurecko e. r 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. II—257/6 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva 

me je obvestila z razpisom D. R. br. 102.196 z dne 
27. julija 1928., da veljajo od dne 1. avgusta 1928. 
za vsa državna izplačila v tuji valuti ti-le obraču-
njevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 219-— 
100 francoskih frankov . . . . » 222-65 

1 belg » 7-98 
100 drahem » 73-90 
100 italijanskih lir > 298— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095— 
100 pezet » 937— 
100 nizozemskih goldinarjev . . > 2289-—" 
100 danskih kron •» 1520-— 
100 švedskih kron » 1522-55 
100 finskih mark > 143— 

1 angleški funt » 276-80 
1 egiptovski funt » 283-50 
1 dolar » 56-85 

100 romunskih lejev » 34-77 
100 bolgarskih levov » 41-10 

1 papirnata turška lira . . » 2 9 — 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-— 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-45 

1 avstrijski šiling » 8-— 
1 pengö » 9-90 
1 zlati zlot » 6-37 
1 zlata nemška marka . . . » 13-57 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
due 1. avgusta 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 

S 13/27—39. " 1669 
Odprava konknrza. 

Prezadolženec: Jakob V e z j a k, trgovec v Mari
boru. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. 
št. S 13/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po 
§ 157. k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna 
poravnava. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 26. julija 1928. 

Cw Па 322/28—2. 1687 

Oklic 
Viljemu K a l t e n b r u n n e r j u v Welsu je 

vročiti v pravdni stvari Gregorja Kovača, portirja 
v hotelu «Meran» v Mariboru, zoper Viljema Kalten-
brunnerja v Welsu zaradi 13.137 Din menični pla
čilni nalog z dne 15. maja 1928., opr. št. Cw Па 
322/28—1. 

Ker je sedanje bivališče Viljema Kaltenbrunnerja 
neznano, se mu postavlja za skrbnika dr. Fric Ju-
ritsch, odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II. a, 
dne 28. julija 1928. 

C 117/28—1. 1579 
Oidio. 

Ana Svašnik, preužitkarica v Travi št. 29, je 
vložila zoper Julijano S v a š n i k o v o , posestnico v 
Travi št. 29, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 
4454 Din 15 p s pripadki. 

Ustna razprava se je določila na dan j 
2 5. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Julijane Svašnikove neznano, se 

ji postavlja za skrbnika Ivan Bogataj v Kočevju. 
Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 

dne 21. julija 1928. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 7. a v g u s t a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je sedanje bivališče Franca Gyergyeka ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dr. Artur Gei
ger, odvetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 29. junija 1928. 

T 66/28—2. 1670 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Marija H o r v a t iz Dolnjelendavskih goric, na

posled poljska delavka .na marofu Nemščaku v Iža-
kovcih, rojena dne 27. aprila 1889. v Dolnjelendav
skih goricah, se je hotela nekega večera v mesecu 
decembru 1917. prepeljati z drugimi vred z brodom 
čez Muro. Brod se je potopil in pri tem so utonili 
vsi, razen neke Marije Vučkove. Truplo Marije Hor-
vatove je bilo najdeno dne 26. marca 1918. ter se je 
pokopalo dno 28. marca 1918. na pokopališču v 
štrigovi. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Marija Hor
vat res umrla, se uvaja na prošnjo Jožefa Horvata, 
posestnika v Dolnjelendavskih goricah št. 471, po
stopanje za dokaz- smrti ter se izdaja vsakomur 
poziv, naj poroča do dne 15. novembra 1928. so
dišču o pogrešanki. 

Po tem roku in po sprejemu dokazov se bo od
ločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 30. julija 1928. 

Razglasi sodisi in sodnih oblaste?« 
S11/25—18. 1668 

Odprava konknrza. 
Prezadolženec: Ivan K a t z st., posestnik v Slo

venski Bistrici. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr, 

št. S 11/25—2, o prezadolženčevi imovini, je po 
§ 139. k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa raz. 
deljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 26. julija 1928. 

C 118/28—1. 1580 
Oklic 

Ana Svašnik, preužitkarica v Travi št. 29, je 
vložila zoper Julijano S v a š n i k o v o , posestnico v 
Travi št. 29, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 
3422 Din s pripadki. 

Ustna razprava se je določila na dan 
2 5. a v g u s t a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Julijane Svašnikove neznano, se 

ji postavlja za skrbnika Ivan Bogataj v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 21. julija 1928. 

K 294/28. 
Oklic. 

1675 

Ivan Jelačin, veletržec v Ljubljani, ki ga za
stopa dr. Alojzij Vrtačnik, odvetnik v Ljubljani, je 
vložil zoper Jakoba K r a n j c a , mizarja na Glincah, 
Tržaška cesta št. 16, v roke skrbniku na čin tožbo 
zaradi odpovedi stanovanja. 

Ker je sedanje bivališče Jakoba Kranjca nezna
no, se mu postavlja za skrbnika Jakob Traun, gostil
ničar na Glincah št. 18. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek H, 
dne 16. julija 1928. 

C П1 946/28—3. 

Oklic. 
1559 

Marija Kovačič, posestnica v Bujah, in nedoletna 
Marija Kovačič, posestnica istotam, sta vložili zoper 
Konrada Č e r n č i č a, posestnika v Radvanju št. 39, 
in tovariše tožbo zaradi 8750 Din s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
2 8. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je sedanje bivališče Konrada Černčiča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Matevž Gröb
lacher, sodni oficial okrožnega sodišča v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 

dne 27. junija 1928. 

T V 25/28—2. 16V6 3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo vdove Ane T u r n š k o v e, trgovke 

in posestnice v Rečici ob Savinji, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne zavarovalne police, 
ki jo je prosilka baje izgubila: Zavarovalna polica 
zavarovalne banke «Slavije» v Ljubljani na znesek 
4000 K ali 1000 Din in na ime rajnega moža Antona 
Turnška. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od 
dne tega razglasa, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je zavarovalna polica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 25. julija 1928. 

V 27/28—1. 1665 
Amortizacija menice. 

Na prošnjo Ane K o 1 a r j e v e v Spodnji Hudi-
nji št. 45 so uvaja postopanje za amortizacijo baje 
izgubljene menice, ki so jo izdali dne 20. februarja 
1928. Franc Podbregar, Terezija Podbregar in An
gela Skamen — vsi v Spodnji Hudinji št. 45 za 
znesek 50.000 Din. 

Imetnik te menice se pozivlje, naj jo predloži v 
45 dneh od dne tega edikta podpisanemu sodišču, ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da je menica amor
tizirana in da nima moči. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 25. julija 1928. 

C 364/28—2. 1468 
Oklic. 

Dr. Slavko Vesnik, odvetnik v Murski Soboti, 
je vložil zopen Franca G y e r g y e k a , polirja v 
Kovačevcih, tožbo zaradi 4600 Din s pripadki. 

Ne 244/28—2. 1678 
Amortizacija. 

Na prošnjo Janeza I r g o 1 i č a, posestnika v 
Orehovskem vrhu št. 12, so uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro
silec baje izgubil: Hranilna knjižica Posojilnice v 
Gornji Radgoni št. 2909 na ime: Janez Irgolič in 
vinkulirana na geslo «Srce» z vlogo 5296 Din 98 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez/moči. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek I., 
dne 3. avgusta 1928. 

E 171/27—8. 1608 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih bo na 

licu mesta na Viru št. 22 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podrečje, vi. št. 14 (tvornižko poslopje, 
povsem opremljeno za obratovanje tiskarne, 4carto-
nažo in knjigoveznice, stanovanska hiša, gospodar
ska poslopja in zemljišča v izmeri 7135 m2). K tvor-
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niškemu poslopju spadajo kot pritekline: kompletna 
električna naprava, kompletna, s stroji opremljena 
tiskarna, kartonaža in knjigoveznica. 

Cenilna vrednost: 206.395 Din; vrednost prifce-
klin: 5f77.140 Din; najmanjši skupni ponudek: 
398.166 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 2. julija 1928. 

E 216/28—10. 1625 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 12 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Dedja vae, vi. št. 5 
(hiša št. 2, 2 vinograda [1 izsekan, 1 sedaj, pašnik], 
pašnik, travnik in njiva). 

Cenilna vrednost polovice: 4293 Din 25 p: naj
manjši ponudek: 2863 Din. 

Površinska mera: 53 a 41 m'2. 
Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbo, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 20. julija 1928. 

K nepremičnini ad a) spadajo te-le pritekline: 
stiskalnica in razno gospodarsko orodje v skupni 
cenilni vrednosti 2723 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 3010 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 14. junija 1928. 

E 1183/28—9. 1609 

Dražbeni oklic. 

E 334/28—10. 1651 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. a v g u s t a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Bukovje, vi. št. 35 (hiša št. 17, 
gospodarsko poslopje, vrt, vinograd, 4 njive, trav
nik, pašnik in 4 gozdi). 

Cenilna vrednost: 11.999 Din 60 p; vrednost pri-
teklin: 469 Din; najmanjši ponudek: 8000 Din. . 

Površina: 2 ha 68 a 41 m2. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 26. julija 1928. 

Na predlog Frančiške P i r k e r j e v e Y Zavodni 
pri Skalni kleti, po drju. Antonu Ogrizku, odvet
niku v Celju, bo dne 2 3. a v g u s t a 1 9 2 a ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zagrad, vi. št. 470: hiša, cenilna vred
nost 4000 Din, zemljišče, cenilna vrednost 3355 Din 
— skupaj 7355 Din; najmanjši ponudek 4903 Din 
32 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 735 Din 50 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. junija 1928. 

E 383/28—9. 1643 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. e e p e m b r a • 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Gabrje, vi. št. 209 (hiša «Mle
karska zadruga» z dvoriščem in drvarnico; površina: 
l a 81% m2;, breme: služnost stanovanja, rabe in 
užitka Marije Križančeve, cetrtinka). 

Cenilna vrednost: 20.485 Din; vrednost priteklin: 
4060 Din; najmanjši ponudek: 13.657 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem flaroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 26. julija 1928. 

E 860/28—9. 

Dražbeni oklic. 
1503 

Na predlog J u ž n o š t a j e r s k e h r a n i l 
n i c e v C e l j u bo dne 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
odobrenih pogojev dražbai nepremičnin: zemljiška 
knjiga Klanec, a) vi. št. 66: hiša z gospodarskim 
poslopjem in priteklino, cenilna vrednost 14.623 Din, 
zemljišča, cenilna vrednost 14.294 Din 40 p; b) vL 
št. 26: travnik, cenilna vrednost 1381 Din 50 p — 
skupaj 30.298 Din 90 p, po odbitku služnosti za
jemanje vode v znesku 200 Din torej 30.098 Din 
90 p; najmanjši ponudek 21.000 Din. 

E 57/28—7 in 235/28—11. 1615 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 bo dno 

18. a v g u s t a 1 9 2 8 . dražba nastopnih nepremič
nin: 

1.) ob devetih: zemljiška, knjiga Livold, vi. 
št. 320 in 360, cenilna vrednost 15.294 Din, naj
manjši ponudek 10.196 Din; 

2.) ob desetih: zemljiška knjiga Mahovnik, vi. 
št. 73, cenilna vrednost 33.242 Din, najmanjši po
nudek 22.161 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 17. julija 1928. 

parcele), in zemljiška knjiga za katastralno občino 
Gozd, vi. št. 50 in 90 (polovica hiše z gospodarskimi 
posloj>ji in zemljiškimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 602.087 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 47.700 Din; najmanjši ponudek: 304.126 Din 
80 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogiliaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa s© opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
dne 25. julija 1928. 

E 320/28—5. 1626 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Krško, vi. 
št. 143 (hiša, njiva, 'travnik in vinograd). 

Cenilna vrednost: 33.000 Din; najmanjši ponu
dek: 22.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 20. julija 1928. 

E 771/27. 1642 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba do polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Zdole, vi. št. 322. 

Gonilna vrednost: 20.190 Din 45 p; vrednost pri
teklin: 120 Din; najmanjši ponudek: 13.461 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 7. julija 1928. 

E 281/28. 1619 

Dražbeni oklic 
Dne ,21. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Podsreda, vi. št. 151. 

Cenilna vrednost: 52.116 Din 55 p; vrednost pri
teklin: 1280 Din; najmanjši ponudek: 34.746 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jö ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dnd 11. julija 1928. 

E 246/28. 1644 
Dražbeni oklic 

Dne 2 2. a v g u s t a 19 28. ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga za katastralno občino Je
senice, vi. št. 92, 180, 450, 490, 492 in 643 (3 hiše z 
gospodarskimi poslopji, žaga, tvornica in zemljiške 

E 356/28—6. 1627 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Bučko, vi. št. 464 
(hiša št. 4 v Dulah, gospodarsko poslopje, njive, 
gozdi in travniki). 

Cenilna vrednost: 50.000 Din; najmanjši ponu
dek: 33.333 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 21. julija 1928. 

E 3748/28—6. 1506 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. a v g u s t a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sv. Križ, vi. št. 4. 

Cenilna vrednost: 54.950 Din 15 p; vrednost QTÌ-
teklin: že všteta v cenilni vrednosti; najmanjši po
nudek: 36.634 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, eicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 25. junija 1928. 

E 3665/28—4. 1515 

Dražbeni oklic 
Dne 3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sv. Magdalena, vi. št. 327. 

Cenilna vrednost: 104.253 Din 50 p; najmanjši 
ponudek: 52.126 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gtede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki1 je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 29. junija 1928. 
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E 3966/28—8. 1 5 1 6 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4! a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Selnica ob Muri, vi. št. 2. 

Cenilna vrednost: 37.662 Din 80 p; vrednost pri-
teklin: 60 Din; najmanjši ponudek: 25.150 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 30. junija 1928. 

E 2737/28—Q. 1 6 1 7 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št.-27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kozjak, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: 1.304.141 Din 10 p; vrednost 
priteklin: 122.700 Din; najmanjši ponudek: 951.227 
Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek TV., 
dne 5. julija 1928. 

2.) zemljišča vi. št. 96 in 1/54, vi. št. 221, kata-
stralna občina Radovica, cenilna vrednost 35.140 
Din, najmanjši ponudek 23.427 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ae ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 8. julija 1928. 

E 163/28—9. 1622 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. a v g u s t a 1 9 2 8. ob osmih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Bojanja vas. vi. št, 153 in 167. 

Cenilna vrednost: 22.520 Din; najmanjši ponu
dek: 15.014 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dTažbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 17. julija 1928. 

dovljici, dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Za-
breznica, vi. št. 121 (hiša št, 16 in gospodarsko po
slopje št. 16 a na Selu z dTUgimi gospodarskimi po
slopji, salonom in 18 zemljiškimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 501.335 Din; vrednost prite
klin: 1647 Din; najmanjši ponudek 334.223 Din 33 p 
pri celotnem posestvu, pri posameznih skupinah pa 
dve tretjini cenilne vrednosti za posamezne skupine. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 24. julija 1928. 

E 242/28—3. 1353 

E 4131/28—8. 1 5 1 9 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knji;:a Pobrežje, vi. št. 712. 

Cenilna vrednost: 32.522 Din 40 p; najmanjši po
nudek: 16.261 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. julija 1928. 

E 3551/28—7. 1 6 o e 

Dražbeni oklic. 
Dne S l . / v g u s t a 19 28. ob enajstih bo pri 

podpisanem "sodišču v sobi št, 27_dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Studenci, vi. št. 4: 1.) hiša v 
Skideneih, Na obrežju št. 71, pritlična, zidana, z 
opeko krita, gospodarsko poslopje z obokanim hle
vom, skednjem, kletjo, svinjakom in kolnieo, na
dalje z opeko krita drvarnica, cenilna vrednost: 
109.500 Din; 2.) zemljiške parcele (vrt^ travniki, 
pašniki, njive, gozdi, jama za pridobivanje* gramoza, 
cesta in pot v skupnem obsegu 5 ha 14 a 19 m,2), ce
nilna vrednost: 51.390 Din 75 p; najmanjši ponudek: 
67.380 Din 25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 10. julija 1928. 

E 578/28. 1632 

Dražbeni oklic. 
Dne 21 . a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Cerovec, vi. št, 258. 

Cenilna vrednost: 32.650 Din; vrednost priteklin: 
250 Din; najmanjši ponudek: 21.767 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 14. julija 1928. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Poljane, vi. št, 143. 

Cenilna vrednost: 16.840 Din; najmanjši ponu
dek: 11.227 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, 
dne 12. junija 1928. 

E 461/28—6. 1318 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . a v g u s t a 19 28. ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnine: zemljiška knjiga Radovljica, vi. št. 51 (hiša 
št. 24 v Radovljici). 

CeDilna vrednost: 75.750 Din; najmanjši ponu
dek: 37.875 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 9. julija 1928. 

E 242/28. 1235 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. a v g u s t a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Tešovo, 
vi. št. 70, in zemljiška knjiga za katastralno občino 
Prekopo, vi. št. 191. 

Cenilna vrednost: 84.809 Din; vrednost priteklin: 
754 Din; najmanjši ponudek: 56.540 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno eodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 14. maja 1928. 

E 102/28—9. E 110/28—11. 1304 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 20 bo dne 

3 0. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob osmih dražba nastopnih 
nepremičnin: 

1.) zemljišča vi. JET-514. katastralna občina Se
mič, cenilna vrednost 1860 Din, najmanjši ponudek 
1240 Din; 

E 351/28—7. 1616 

Dražbeni oklic 
Dne 21 . a v g u s t a 19 28. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Bohinjska Češnjica, vi. 
št. 534. 

Oenilna vrednost: 3500 Din: najmanjši ponudek: 
2334 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dno 17. julija 1928. 

E 1052/27—BO. 1637 

Dražbeni oklic. 

E 255/28. 1614 
Dražbeni oklic 

Dne 2 3. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Polzelo, 
vi. št. 07 (hiša, gospodarsko poslopje in zemljišče). 

Cenilna vrednost: 141.390 Din; vrednost prite
klin: 3649 Din; najmanjši ponudek: 96.692 Din 68 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa-se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 20. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Razglas o prodaji saharina.'*' 
Uprava državnih monopolov ima na prodaj preko 

5500 kg saharina z razno stopnjo sladkobe. 
Saharin prodaja ob naslednjih pogojih: 
1.) Prodajna, cena saharinu je 2-80 dolarjev za 

l k g s »ladkobo 550°, prodajna cena saharinu z 
manjšo stopnjo sladkobe pa procentualno manjša. 

Dne 2 8. a v g u s t a 1 9 2 8. ob devetih bo na 
licu mesta na Selu št. 16, pošta Žirovnica pri Ra-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. avgusta 1928., št. 176. 



74. 535 Letnik X. 
Poleg kupno ceno mora plačati kupec, dotično carino 
iz tar. št. 231. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi in monopolno takso po členu 6. zakona o 
monopolu na umetna sladila kakor tudi občinsko 
trošarino. 

2.) Kupec se mora zavezati, da predela in vloži 
kupljeni saharin v ovojke po 5, 10, 25, 50, 100, 250 
in 500 g čiste teže; toda vsaka škatlica in vsak 
ovojek mora imeti njegovo etiketo s točno označbo 
čiste teže, stopnje sladkobe, ustrezne količine slad
korja in cene, ki ne sme biti večja od 5 dinarjev 
po kilogramu in stopnji sladkobe. 

Razen tega morajo biti škatlice in ovojki ožigo
sani z mokrim žigom uprave državnih monopolov ali 
pristojnega monopolnega, inspektorata, opremljeni s 
podpisom enega člana komisije kakor tudi s kup
čevim podpisom in oviti z banderolo brez vrednosti 
za cigaretni papir posebc in skupaj. 

3.) Nadalje se mora kupec zavezati, da prepusti 
ob svojih stroških vse predelovanje, vkladanje, žigo
sanje in banderoliranje komisiji, ki jo sestavljajo: 
en kemik in en komercialni uslužbenec uprave 
državnih monopolov ali oblastnega monopolnega in
spektorata in en organ finančne kontrolo v kraju 
kupčeve delavnice. 

Rok za prijavo je mesec dni od dne prvega raz
glasa v «Službenih Novinah». 

Ponudbe se morajo poslati upravi državnih mo
nopolov — oddelku za prodajo. 

Natančnejša obvestila dobivajo interesenti v pi
sarni uprave državnih monopolov —i pri oddelku 
za prodajo. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu; 
M. P. lir. 24.443/28. 

Št. 5478/1928 in G61C/1028. 1072 

Razglas. 
«Dom», s t a v b e n a z a d r u g a d r ž a v n i h 

u a m o š č e n e e v i n u p o k o j e n c e v v L j u b-
1 j a n i, r. z. z o. z., in « J u g o s l o v a n s k a 
k n j i g a r n a, r. z. z o. z. v L j u b l j a n i , uživata 
po naredbi gospoda ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. janu
arja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, 
navedenih v tej naredbi, izza dne 1. avgusta 1928. 
za čas, dokler veljajo njiju sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 31. julija 1928. 

Št, 921/28. 1 6 7 1 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 

gospod dr. Stanislav Z i t k o z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. Žirovnik s. r. 

Dela se morajo začeti na vsaki poedini progi v 
osmih dneh od dne, ko se firma obvesti, da se ji je 
delo oddalo; rok za njih dovršitev na poedinih pro
gah pa je najkasneje do dne 15. novembra 1928. 

Ponudbe je treba napisati na obrazcih, ki jih je 
za to posebo izdelala direkcija državnih železnic. 
Obče in posebne pogoje za izvršitev teh del lahko 
vpogledajo interesenti pri gradbenem oddelku v 
II. nadstropju, soba št, 69, vsak delavnik med urad
nimi urami; lahko pa jih tudi kupijo za 30 Din. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako na njem: «Ponudba za pleskanje železnih 
mostov na dan 6. septembra 1928. ponudnika N. N.» 
(ime in priimek). 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licitacije 
med 10. in 11. uro predsedniku komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni j 
po izvršeni licitaciji. Licitacija se bo vršila ob 11- uri. 
Vsak ponudnik mora položiti po odredbah člena 88. 
zakona o državnem računovodstvu najkesneje do 
10. uro na dan licitacije pri glavni blagajni direk
cije državnih železnic v Zagrebu kavcijo 5 % po
nujeno vsote. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki ue 
mora pokazati predsedniku Hcitacijske komisije. Li
citanti se opozarjajo, da morajo podpisati na dan 
licitacije izjavo, da poznajo pogoje, po katerih jo 
treba izvesti predmetna dela, in da pristajajo, dra
žiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dno 31. julija 1928. 

Št 5269. 1591 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem poprav starega stanovanskega prizidka in klo-
nice (garaže) gradbena direkcije na Viču p r v o 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o . l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 18. a v g u s t a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 72 z dne 1. avgusta 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. julija 1928. 

Št. 33.298/V—1928. 1667 3—1 

Razglas o j pleskanju železnih mostov v 
območja zagrebške železniške direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu razpisuje 
na podstavi zakona o državnem računovodstvu jav
no ofertno licitacijo za obnovitev namaza železniških 
železnih mostov na dan 6. s e p t e m b r a 1928. , 
in sicer po nastopnih progah: 
1.) proga Kloštar-Koprivnica z okoli 

547 m2 popleskane površino v 
proračunjeni vsoti 10.940 Din, 

2.) proga Cap rag-Karl ovac z okoli 
3856 m2' popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 77.120 Din, 

3.) proga Dobrljin-Banjaluka z okoli 
2098 m3 popleskane površine v 
proračun jem vsoti 41.900 Din, 

4.) proga Zaprošic-Cakovec z okoli 
6495 m.2 popleskane. površine v 
proračunjeni vsoti . . . . . 129.900 Din, 

5.) proga Bjelovar-Virovitica z okoli 
686 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti . . . . . ' 13.720 Din, 

skupaj . . 273.640 Din. 

Pleskanje mostov so odda po poedinih progah; 
zato se morajo postaviti v ponudbi za vsako poedino 
progo posebne cene. 

Št, 5344. 1595 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dobave in instalacije centralne kurilne naprave 
v poslopju poštne hranilnice v Ljubljani j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 7. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 73 z dne 4. avgusta 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. julija 1928. 

računov, med njima eden, ki ga je izdala firma 
Schneider & Verovšek; 1 ženska torbica, v njej ena 
železniška legitimacija na ime: Anica Vrbnjak in 
nekaj predmetov brez vrednosti; 1 ženska torbica, 
v njej 180 Din in več listin; 1 vojaška listina na 
ime: Primožič Maks; 1 zlat ženski, prstan s 7 dia-
manti; 1 zlata zapestnica v obliki verižice; 1 zlat 
ženski prstan s safirom; 1 srebrna ura znamke «Chor-
tibar Watt» s pozlačeno verižico; 1 moška nikljasta 
žepna ura znamke «Anker»; 1 moška nikljasta ura, 
na katere okrovu je vdelan državni grb; 1 ženska 
ura z dvojno verižico (na okrovu ure je vrezana 
spominčica); 1 srebrna tobačna doza z monogra-
mom E. C; 1 jugoslovanski potni list št. 827/28 na 
ime: Mauri č Karel; 1 otroški športni suknjič iz kri-
žastega blaga; 2 otroška plašča in 1 volnena deška 
jopica; 1 svetlosiv ženski plašč; 1 črn klotast moški 
dežnik; 2 bankovca po 1000 Din; 90 Din v bankov
cih po 10 Din; 270 Din v bankovcih (2 po 100 Din 
in 7 po 10 Din); 300 Din v bankovcih (2 po 100 Din 
in 10 po 10 Din); 1 polnilno pero znamke «Penkala»; 
1 zavitek, v njem nekaj ženske obleke in perila, 
1 par ženskih čevljev, 1 ročna torbica z okoli 70 Din 
in 1 železniška legitimacija na ime: Zofka Podboj; 
300 Kč; 1 rjava usnjena listnica, v njej razni doku
menti in spisi o vojni škodi in 1 železniška, legiti
macija na ime: Jakob Dolinar. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

dne 31. julija 1928.: 
1 zlat uhan; 1 par moških galoš; 1 par sivih 

ženskih čevljev; 2 dekliški krili in 1 otroški pred
pasnik; 1 dežni plašč; 1! kolesna karbidna svetiljka; 
1 torbica za akte, v njej več razglednic in reklam 
firme: «Cari de Gregorio, Ljubljana, Jezica»; en 
ženski klobuk in 1 par rokavic; 1 solnčnik; 1 ročna 
torbica z večjo vsoto denarja; 1 ročna torbica z 
manjšo vsoto denarja; 1 prazna ročna torbica; ena 
kolesarska zračna sesaljka; 1 dežnik; 1 zavitek, v 
njem 1 ženska jopica, 1 ženska bluza, 1 žensko 
krilo, 2 para nogavic in 2 srajci; 1 zavitek, y njem 
1 par nogavic, 1 pas in 1 ženski ovratnik; 1 moška 
žepna ura. — V hotelu «Unionu» pozabljeni pred
meti: 2 klobuka, 1 čepica, 5 parov rokavic, 1 ovratni 
šal, 1 par galoš, 3 dežniki, 3 palice, 2 denarnici in 
1 ročna torbica z manjšimi vsotami denarja, 1 zlat 
uhan, 7 ključev in neikaj drugih predmetov brez 
vrednosti. — V železniških vozovih so se našli ti-le 
predmeti: 3 športne čepice, 4 dežniki, 8 klobukov 
(ženskih in moških), 1 ročni kovčeg, 2 kolesarski 
zračni sesaljki, 9 zavitkov z raznimi predmeti, 7 pa
lic, 1 površnik, 1 kolo, 1 fotografsko stojalo, 1 par 
copat, 2 ženski jopi in 1 pelerina. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 31. julija 1928. 

St. 1396. 1673 
Razglas. 

Ker prva javna pismena licitacija za popravo 
lesenega mostu čez Savo v Litiji ni uspela, se raz
pisuje ponovna licitacija na dan 

2 8. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob 11. uri 
ob istih pogojih, ki so bili objavljeni v Uradnem 
listu 61 z dne 26. junija 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 1. avgusta 1928. 

Št. 46/16. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri 
policijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. julija 1928.: 
1 denarnica, v njej 140 Din, 10 avstrijskih šilin

gov, 1 potni list in 1 šolska legitimacija, oboje na 
ime: Anton Bajec; 1 denarnica s 1800 Din; 1 denar
nica z raznimi računi; 1 denarnica z 230 Din; 1 de
narnica z 960 Din; 1 siva ženska torbica, v njej ena 
denarnica z okoli 12 italijanskimi lirami in 80 Din, 
1 zlat prstan brez kamenčka in nekaj drugih pred
metov brez vrednosti; 1 listnica, v njej 1 legitimacija 
in posetnice na imo: Müller Štefanija, 1 slika, razni 
naslovi in 26 Din; 1 listnica, v njej 600 Din in več 

Št. 996/L.—3. 

Razglas. 
1664 

Podpisano županstvo razglaša, da se bo oddajal 
občinski lov politične občine Libelič, sestojoč iz 
katastralnih občin Libelič, Libeliške gore, Črneč, 
Črneške gore in dela Gradiča, v skupni površini 
2082 ha 15 a 1 m2 na javni dražbi v zakup za pri
hodnjo petletno dobo, t. j . za čas od dne 1. septem
bra 1928. do dne 31. marca 1933. 

Dražba se bo vršila dne 2. septembra 1928. ob 
14. uri v občinskem uradu v Libeličah. 

Izklicna cena je 2000 Din; vadij, ki ga je treba 
položiti pred začetkom dražbe, pa znaša 200 Din. 

Če se lov, oddan v zakup, 'med-najemno dobo 
poveča ali zmanjša, se zakupnina v istem razmerju 
zviša ali zniža. 

Dražbeni pogoji so javno razgrnjeni na vpogled 
v občinskem uradu v Libeličah. 

Županstvo v Libeličah, 
dne 9. julija 1928. 

Razne objave. 
Št. 29.541—1928. ,. 1663 

Natečaj. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Za

grebu razpisuje natečaj za nastopna izpraznjena 
mesta: 

1.) za mesto direktorja konceptne stroke kate
gorije A, položaja II., z letno sistemizirano plačo 
12.000 Din, z letno položajno plačo 36.000 Din in s 
pripadajočo krajevno in rodbinsko doklado; 



_ 

74. 

2.) za mesto referenta zdravniške stroke kate
gorije A, položaja VII., s sistemizirano letno plačo 
12.000 Din, z letno položajno plačo 12.000 Din in 
8 pripadajočo krajevno in rodbinsko doklado; 

3.) za mesto uradnika računske stroke katego
rije B, položaja IV., s sistemizirano letno plačo 
10.800 Din, z letno položajno plačo 24.600 Din in s 
pripadajočo krajevno in rodbinsko doklado; 

4.) za mesto referenta matematično-statistične 
stroke kategorije A, položaja IV., z letno sistemizi
rano plačo 12.000 Din, z letno položajno plačo 
24.600 Din ki s pripadajočo krajevno in rodbinsko 
doklado; 

5.) za mesto uradnika pisarniške stroke kate
gorije C, položaja VIII., z letno sistemizirano plačo 
9600 Din, z letno položajno plačo 9000 Din in s pri
padajočo krajevno in rodbinsko doklado; 

6.) za mesto služitelja kategorije D, položaja X., 
za zdravilišče v Brestovcu, z letno sistemizirano 
plačo 8400 Diu, z letno položajno plačo 4200 Din in 
s pripadajočo krajevno in rodbinsko doklado; 

7.) za bolničarsko mesto kategorije D, položaja 
IX., z letno sistemizirano plačo 8400 Din z letno 
položajno plačo 7200 Din in s pripadajočo krajevno 
in rodbinsko doklado. 

Pogoji za namestitev so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ter mora biti vešč srbsko-
hrvatskemu ali slovenskemu jeziku; 

2.) imeti mora telesno, duševno in moralno spo
sobnost za službo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev: _ , 

3.) dovršiti je moral 18. leto, star pa ne sme biti j 
nad 40 let, razen če je bil prej v službi osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev ali drugega zavoda 
za socialno zavarovanje, v državni ali drugi javni 
službi; 

4.) biti ne sme pod skrbstvom ali v konkurzu, 
ne v preiskavi zaradi hudodelstva ali pregreška iz 
koristoljubja in obsojen ne sme biti pravnomočno s 
sodbo rednega sodišča zaradi hudodelstva ali pre
greška iz koristoljubja, nadalje ne obsojen na izgubo 
službe ali političnih pravic za čas, določen s sodno 
sodbo; 

5.) službovanje pri osrednjem uradu za zavaro
vanje delavcev ali drugem zavodu za socialno zava
rovanje, v državni ali drugi javni službi mu ni smelo 
prestati iz vzrokov, omenjenih v § 112. in v točkah 
6.) in 7.) § 113. službenega pravilnika za uslužbence 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev; 

6.) imeti mora: 
a) za mesto, razpisano pod točko 1.), popolno 

fakultetno izobrazbo, če pa je nima, mora dokazati 
sposobnost za samostalno izvrševanje konceptnih 
poslov, popolno znanje zakonskih predpisov o za
varovanju delavcev kakor tudi obče orientacije o 
socialnem zakonodajstvu, obče znanje o organiza
ciji, upravi, knjigovodstvu in računovodstvu osred
njega urada ali okrožnega urada za zavarovanje de
lavcev in potrebno inteligenco za službeno obče
vanje s strankami in uslužbenci; 

b) za mesto pod točko 2.) popolno fakultetno iz
obrazbo, diplomo doktorja vsega zdravilstva in pra
vico, izvrševati zdravniško prakso v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev; 

c) za mesto pod točko 3.) popolno srednješolsko 
izobrazbo, če pa je nima, mora dokazati sposobnost 
za izvrševanje strokovnih poslov, znanje zakonskih 
predpisov o zavarovanju delavcev in potrebno inteli
genco za službeno občevanje s strankami in usluž-

č)' za mesto pod točko 4.) popolno fakultetno 
izobrazbo; 

d) za mesto pod točko 5.) dovršene štiri razrede 
srednje šole, če pa je nima, mora dokazati sposob
nost za izvrševanje strokovnih poslov in potrebno 
inteligenco za službeno občevanje s strankami in 
uslužbenci; 

e) za mesti pod točkama 6.) in 7.) najpotrebnejšo 
pismenost. 

Če bi se izbral za mesto, navedeno pod počko 1.), 
uradnik tega zavoda, se razpisuje obenem natečaj! 
za mesta, nižjih položajev, eventualno izpraznjena s 
tem izborom. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec: 
Tojstni list, izpričevala o domovinstvu, o zako

niti zakonski zvezi, o letih otrok, šolska izpričevala, 
potrdila o dosedanjem poklicu, o zdravju in o ure
ditvi vojaške obveze. Zdravje se mora dokazati z 
izpricevalom zdravnika osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev ali njegovih krajevnih organov ali 
pa zdravnika državnih ali samoupravnih oblastev in 
le z izpricevalom, ki ga je izdal državen ali drug 
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javen dispanzer ali zdravnik specialist za. tuber
kulozo. 

Vse ostale pravice in dolžnosti so določene s 
elužbenim pravilnikom za uslužbence osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokazili, naj se vlože pri podpisanem uradu do 
vštetega dne 22. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob dvanajstih. 

Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštevale. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 1. avgusta 1928. 
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vaje se na našo prijavo z dne 26. junija 1928., ki 
smo jo poslali tej podružnici. 

V L j u b l j a n i , dne 6. avgusta 1928. 
Jadransko-Podunavska banka, 

filijala Ljubljana. 

Št. 29.898/1928. 

Razglas o licitaciji. 
V uradnih prostorih osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev v Zagrebu, Mihanovićeva ulica br. 3, 
Ш. nadstropje, se bo vršila dne 18. a v g u s t a 
1 9 2 8. ob desetih javna pismena ofertna licitacija 
za dobavo koksa za centralno kurilno napravo v nje
govi zgradbi v Zagrebu. 

Ponudbe se morajo glasiti na celokupno dobavo 
25 vagonov koksa za centralno kurilno napravo. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din 
ter jih izročiti v zapečatenem zavitku do označenega 
roka v vložišču osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev v Zagrebu. Na zavitek je treba zapisati: 
«Ponudba za dobavo koksa po licitacijskem razglasu 
št. 29.898/1928.». 

Jamčevino v znesku 5 % za domače državljane, 
10 % pa za inozemce, mora položiti vsak ponudnik 
pri blagajni osrednjega urada za zavarovanje delav
cev v Zagrebu in vročiti potrdilo o tem komisiji, 
preden se začno odpirati ponudbe. 

Za jamčevino lahko služijo: 1.) nevinkulirane vlož-
ne knjižice velike banke ali gotovina; 2.) državni vred
nostni papirji, računjeni po nominali; 3.) vložne 
knjižice Državne hipotekarne banke, zastavnice ali 
komunalne obveznice, ki jih je proglasil minister za 
finance za sposobne kot kavcijo in jim priznal pu-
pilarno varnost, vse po kurzni vrednosti, toda ne 
preko nominale; končno 4.) garancijsko pismo prvo
vrstnega denarnega zavoda, registrirano pri general
nem inspektoratu ministrstva za finance, samo kot 
začasna kavcija, ki se mora v osmih dneh zamenjati 
za eno izmed ostalih omenjenih kavcij. 

Komur ostane dobava, mora to jamčevino ob 
podpisu pogodbe zvišati na 10 % (inozemci na 20%) 
proračunjene vsote. 

Ponudbi morajo priložiti dražitelji pismeno iz
javo, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Vsak ponudnik mora predložiti pismeno potrdilo 
svoje pristojne trgovsko-obrtniške zbornice, svojega 
esnafa ali sindikata o pravici, da se sme udeleževati 
javnih licitacij. 

Zaslužek se bo izplačeval na priznanico, oprem
ljeno s kolkom za 0-5 % one vsote, ki se dvigne; pri 
končnem obračunu pa plača podjetnik 1 % pogojene 
vsote kot državno pristojbino za pravni posel. 

Ponudbe, ki ne bi ustrezalo predpisanim pogo
jem, in ponudbe, ki prispejo naknadno ali brzojavno, 
se ne bodo jemale v poštev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
ni zavezan, sprejeti nobene, niti ne najcenejše po
nudbe in tudi ne obrazložiti svojega postopanja pri 
izboru dražiteljev. 

Podrobne in dražbene pogoje dobivajo dražitelji 
pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev v Za
grebu za 15 Din, prav tako eventualno potrebna po
jasnila. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 5. avgusta 1928. 

1679 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. julija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 357,375.270-86 
Posojila 1.594,836.604-01 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,067.132-27 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 373,258.815-77 

8.786,934.893-61 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v obtekm 5.312,504,950—. 
Državni račun začasne zamene . . 294,067.132-27 
Terjatve države po raznih računih 239,488.019-77 
Razne obveznosti 678,209.125-50 
Terjatve državo za zastavljene do

mene : 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
8.786,934.893-61 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu- za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1662 3- Poziv upnikom. 
Z a d r u ž n a g o s t i l n a v M a r i ' b o ' r u , rc-

gistrovana zadruga z omejeno zavezo, se jo raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo, 
naj prijavijo terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V M a r i b o r u , dne 1. avgusta 1928. 
Likvidator: 

Josip Mislej s. r., pekovski mojster v Mariboru, 
Koroška cesta št. 21. 

1685 Objava. 
Sklicevaje se na svoj poziv z dne 15. junija 

1928., priobčen v Uradnem listu 59 z dne 20. junija 
1928.'na strani 424., obveščamo one interesente, ki 
se na navedeni poziv niso zglasili, da smo napravili v 
zavarovanje njih koristi mi zanje prijavo v zmislu 
razglasa "poštne hranilnice v Beogradu, ki je bil pri
občen v Uradnem listu 52 z dne 30. maja 1928., ter 
izročili podružnici poštne hranilnice v Ljubljani do
tične rentne knjižice. 

Ker pa naši prijavi ni bilo priloženo potrdilo o 
državljanstvu in domicilu v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev upravičencev rentnih knjižic, po-
zivljemo one upravičence, ki tega potrdila še niso 
predložili, naj ga predlože čimprej, in sicer narav
nost podružnici poštne hranilnice v Ljubljani, sklico-

1683 Objava. 

Izgubil sem potni list, ki mi ga je izdal sreski 
poglavar v Logatcu na ime: Anton Kopač, lesni 
.trgovec v Stari vasi, pošta Žiri, za potovanje v 
Italijo. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Anton Kopač s. r. 

Jugoslavenska industrija ulja i boja, 
dioničko druStvo a Ljubljani. 

Bilanca za leto 1927. 
A k t i v a : zemljišča Din 25.854-93; zgradbe Din 

263.384-14; stroji Din 331.719—; orodjo Din 33.355 
54 p; prevozna sredstva Din 74.131-60; inventar 
Din 34.350-30; blagajna Din 18.957-68; dolžniki 
Din 475.377-20; rimese Din 23.000—; zaloge Din 
2,332.422-53; izguba Din 2,151.630-72. 

P a s i v a : delniška glavnica Din 1,250.000—; 
rezerva Din 427.626-91; upniki Din 2,286,556-73; 
trate Din 1,800.000—. 

Račun izgube in dobička za leto 1927. 
Upravni stroški Din 1,335.301-87; definitivni od

pis razlike na zalogi Din 1,325.255-63; kosmati do
hodek izračuna blaga Din 675.499-83; prenos izgubo 
iz leta 1926. Din 166.573-05; izguba z dne 31. decem
bra 1927. Din 2,151.630-72. U p r a V n i s v f e t -

* * * 

Ta bilanca in ta račun izgube in dobička sta 
bila priobčena že v Uradnem listu 70 z dne 25. julija 
1928. pomotoma pod firmo: «Jub», tovarna barv, 
družba z o. z. v Dolu pri Ljubljani. 1599 

Odgovorninjednik: Anton Fnntek v Ljubljani - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d. 1 • Ljubljani: njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 
/ 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvala i Slovenaca». 
270. Naredba cCustanovItvi sklada za obrtno in trgovin-

skp--šolstvo pri velikem županu mariborske oblasti. 
/27J^aredba o odpiranju in zapiranju trgovinskih in 
"""^ obrtnih obratovalnic v mariborski oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 179 z dne 6. avgusta 1928.: 
Odlok ministra za notranje posle z dne 30. junija 

1928.: Postavljen je za areskega komisarja v 8. sku
pini I. kategorije pri sreskem poglavarju v Črnom
lju Fran Ž n i d a r š i c, pripravnik v 9. skupini 
I. kategorije pri istem sreskem poglavarju. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 7. julija 
1928.: Postavljeni so za sreske nadzornike policij
skih agentov v 3. skupim П. kategorije pri policij
ski direkciji v Ljubljani Anton B a r i o , Matija 
M o č n i k in Josip G r u d e n , revirni nadzorniki 
policijskih agentov v 4. skupini II. kategorije pri 
isti direkciji. — Pomaknjen je iz 3. skupine Ш. ka
tegorije v 2. skupino III. kategorije Ivan D o n đ i -
v i 6, okoliški nadzornik policijskih agentov pri sre
skem poglavarju v Celju. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 12. julija 
1928.: Postavljen je po službeni potrebi Stevan 
D ž e 1 e b d ž i 6, pomočnik komisarja železniške in 
obmejne policije v Mariboru, za pomočnika komisarja 
železniške in obmejne policije na Rakeku. 

Zapisnik o LXXIX. redni seji narodne skupščine 
z dne 15. junija 1928. 

Številka 180 z dne 7. avgusta 1928.: 
Zapisnik o LXXX. redni seji narodne skupščine 

z dne 16. junija 1928. 

Uredbe velikega župana mariborske 
oblasti. 

w* 

2 7 0 . 
Naredba 

o ustanovitvi sklada za obrtno in trgo
vinsko šolstvo pri velikem županu mari

borske oblasti. 
Člen 1, 

Za smotreno pospeševanje obrtne in trgovinske 
šolske in praktične izobrazbe v mariborski oblasti 
se ustanavlja sklad za obrtno in trgovinsko šolstvo 
pri velikem županu mariborske oblasti. 

Ölen 2. 
V ta sklad se stekajo: 
1.) delež fonda za trgovinsko in obrtno šolstvo 

v Ljubljani, ustanovljenega z naredbo bivše celo
kupne deželne vlade za Slovenijo z dne 15. septem
bra 1920., Uradni list z dne 18. oktobra 1920., 
št. 377/119, ki odpade po delitvi na mariborsko 
oblast; 

2.) prispevki države, oblasti, srezov, občin in 
trgovskih in obrtniških zbornic, ki so proračunski 

določeni za pospeševanje obrtne in trgovinske iz
obrazbe; 

3.) globe, ki so po specialnih zakonitih predpisih 
namenjene za označene svrhe; 

4.) prostovoljni prispevki javnih in zasebnih 
činiteljev in slučajni dohodki. 

Člen 3. 
Imovina sklada se uporablja: 
1.) za subvencioniranje obrtnih in trgovinskih 

nadaljevalnih šol in učnih tečajev; 
2.) za podpiranje obrtniškega in trgovskega na

raščaja ob nadaljevanju praktične ali znanstvene 
izobrazbe v tuzemskih in inozemskih podjetjih in 
učiliščih; 

3.) za pospeševanje strokovne izobrazbe učite
ljev za obrtne in trgovinske nadaljevalne šole in 
učne tečaje v oblasti; 

4.) za podpiranje vsakovrstnih obrtnih in trgo
vinskih prireditev, katerim je namen, izboljšati stro
kovno in splošno izobrazbo obrtništva in trgovstva, 
kakor izložb, strokovnih knjižnic in slično. 

Člen 4. 
S skladom razpolaga veliki župan mariborske 

oblasti, ki mu je dodeljena kot posvetovalni organ 
komisija za upravljanje sklada. 

Člani upravne komisije so: 
1.) oblastni obrtni referent pri velikem županu, 

ki obenem zastopa velikega župana, kadar je ta za
držan; 

2.) zastopnik oblastnega odbora mariborske 
oblasti; 

3.) zastopnik zbornice za trgovino, obrt in indu
strijo v Ljubljani; 

4.) zastopnik «Splošne zveze obrtnih zadrug> v 
Mariboru; 

5.) zastopnik «Zveze trgovskih gremijev in za
drug za Slovenijo» v Ljubljani; 

6.) vodja urada za pospeševanje obrta v Mari
boru. 

Sklicevanje sej upravne komisije, njeno poslo
vanje in vse postopanje pri upravljanju sklada ureja 
poslovnik, ki ga sklene upravna komisija na prvi 
seji. 

Člen б. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se ob
javi v «Uradnem listu ljubljanske in mariborske 
oblasti». 

V M a r i b o r u , dne 30. julija 1928.; 
O.br. 2035/1. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

271. 
• v - , - ; . j \ . *± 

Naredba 
o odpiranju in zapiranju trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic v mariborski oblasti. 

Na podstavi uredbe ministrov za socialno poli
tiko in za trgovino in industrijo z dne 3. maja 1928., 
Z R. br. 4987/IV, razglašene v «Službenih Novinah» 

z dne 9. maja. 1928., št. 104/XXXIH,* predpisujem 
po zaslišanju prizadetih zbornic in občin za mari
borsko oblast to-le 

Naredbo 
o odpiranja in zapiranju trgovinskih in obrtnih 

obratovalnic. 

I. Ob delavnikih. 

Člen 1. 
Kolikor ne navaja ta naredba glede poedinih 

strok, krajev in razmer drugačnih predpisov, velja 
za trgovinske in obrtne obratovalnice naslednji 
o b r a t o v a l n i č a s : 
1.) za stroke, v katerih je dopustno po členu 31. 

uredbe samo 8urno zaposlovanje pomožnega 
osebja, od У28. do y213. in od 14.. do 17. ure; 

2.) za stroke z 9urnim delovnim časom od У28. do 
y213. in od 14. do 18. ure; 

3.) za stroke z lOurnim delovnim časom, med ka
tere spadajo tudi trgovine z mešanim blagom, 
od y28. do У213. in od 14. do 19. ure. 

Člen 2. 

Obrtne delavnice z neprestanim obratovanjem 
smejo biti odprte od 7., odnosno 6. do 14. ure, 
kakor je pač predpisan za dotično stroko 8urni ali 
9urni delovni čas. 

Člen 3. 

Neprestano obratovanje v času, določenem za 
o p o l d a n s k i o d m o r , se dovoljuje: 
1.) za obrtne delavnice, v katerih je urejeno izme

nično zaposlovanje osebja; 
2.) za odprte stojnice in za krošnjarje; 
3.) za ostale obratovalnice: 

a) ob dneh letnih sejmov, 
b) ob dneh tedenskih blagovnih sejmov, toda 

samo enkrat na teden, in sicer na dan, ki ga 
določi v nastopivšem primeru pristojna ob
čina, 

c) na veliko in na binkoštno soboto in na dan 
pred božičem, 

d) z dovolitvijo pristojnega prvostopnega uprav
nega oblastva, kadar je to potrebno, da se 
prepreči kvarjenje blaga zbog atmosferskih 
vplivov. 

Člen 4. 

N e p r e s t a n o od y28. do 20.ure smejo ostati 
odprte: 
1.) obratovalnice, ki strežejo gostom z mrzlimi je

dili in točijo obenem alkoholne ali brezalkoholne 
pijače, z omejitvijo, da v času, ko morajo biti 
trgovine z življenskimi potrebščinami zaprte, ni 
dopustno prodajanje blaga za konsum izven 
obratovalnice; 

2.) sladčičarske prodajalnice, če so združene s slad-
čičarskimi obrtnimi delavnicami; 

3.) samostalne točilnice brezalkoholnih pijač; 
4.) prodajalnice presnega sadja. 

* Uradni Ust z dne 26. maja 1928., št. 167/51. 
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Člen 5. 
Z v e č e r smejo ostati do 20. ure odprto: 

1.) cvetičarske obratovalnice; 
2.) samostalne prodajalnice časopisov in revij. 

Člen 6. 

Obratovalni čas za b a n č n e z a v o d e , p o 
s o j i l n i c e in z a v a r o v a l n i c e so določa, od 
8. do 13. in od 15. do 18. ure, če pa je uvedeno ".a 
poedine teh strok neprestano poslovanje, od y28. do 
14. ure. 

Člen t. 
P i s a r n e industrijskih podjetij, v e l e t r g o 

v i n e brez nadrobne prodaje, p o s l o v a l n i c e 
in s k l a d i š č a agenturnih in komisijskih trgovin 
in blagovne r a z p o š i 1 j a I n i c e smejo biti odprte 
od 8. do 13. in od 15. do 18. ure. 

Člen 8. 
J a v n e k u h i n j e in p r o d a j a l n i c e m l e 

k a i n m l e č n i h i z d e l k o v smejo biti odprte 
od 6. do 21. ure. 

Člen 9. 
Podjetja za p r e n a š a n j e. n a t o v a r j a n j e 

in r a z t o v a r j a n j e b l a g a na železniških posta
jah in v rečnih pristaniščih in za p r e v a ž a n j e 
b 1 a g a smejo obratovati neprestano v poletnem 
času od 6. do 20., v zimskem času pa od 7. do 
19. ure. 

Člen 10. 
M e s n i c e in p r e k a j e v a 1 n i e e smejo obra

tovati od 6. do 11. in od 16. do 20. ure. 

Člen 11. 
V p e k a r s k i h delavnicah se ne sme pričeti 

z delom pred З.иго; končati se mora ob sobotah naj-
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Člen 19. 
Izjemoma od predpisa člena 18. smejo ob ne

deljah biti odprte v e s d a n : 
1.) javne kuhinje, prodajalnice mleka in mlečnih iz

delkov; 
2.) sladčičarske prodajalnice, če so združene s slaš

čičarskimi obrtnimi delavnicami; 
3.) fotografska podjetja; 
4.) obratovalnice za pogrebno opremo; 
5.) barake in šatori pri cerkvah zaradi prodajanja 

nabožnih knjig, slik in drugih nabožnih predme
tov, igrač, medičarskih izdefkov, sladoleda, kruha 
in hladilnih brezalkoholnih pijač ob verskih pro
slavah, ko se ljudstvo v izrednem številu zbira 
iz daljnje okolice; 

6.) ostale obratovalnice zadnjo nedeljo pred boži
čem, če je božič v ponedeljek. 
Za sladčičarske prodajalnice velja ta izjema tudi, 

če se točijo v teh obratovalnicah alkoholne ali brez
alkoholne pijače. 

Člen 20. 

Do 12. u r e smejo obratovati: 
1.) podjetja za natovarjanje in raztovarjanje blaga 

na železniških postajah in v rečnih pristaniščih 
in za prevažanje blaga; 

2.) prodajalnice presnega sadja, mesnice in prekajo 
valnice; 

3.) samostalne prodajalnice časopisov in revij; 
4.) obratovalnice, v katerih se prodajajo gostom za 

takojšnji konsum v lokalu izključno mrzla jedila 
in alkoholne pijače, z omejitvijo, da je prodaja
nje blaga za porabo izven obratovalnice pre
povedano. 

Člen 21. 

C v e t i č a r s k e obratovalnice smejo biti od
prte ob nedeljah do 12. ure, če pa je neposredno za 

kesneje Ób is'..'ostale dni pa ob 20. uri. Pripravljal-, nedeljo praznik, ko morajo biti obratovalnice zaprte 
dela (izdelava testa, kurjenje peči) se smejo j v e s c l a n> d o 1 6 - "fena opravljati že od 1. ure dalje, toda le z neizogibno j 

potrebnim številom delovnih oseb, ki se menjavajo | 
dnevno. _ ; 

Prodajalnice pekarskih izdelkov smejo biti odprte 
od 6. do 20. ure. 

Člen 12. 
B r i v s k i m , f r i z e r s k i m in k o s m e t i č -

n i m obrtnim obratovalnicam se dovoljuje obrato
valni čas, določen v členu L, točki 3.), s pristavkom, 
da smejo ostati odprte ob sobotah in ob dneh pred 
prazniki do 20. ure in ob sobotah tudi v ča«u, do
ločenem za opoldanski odmor. 

Clcn 13. 
K o v a š k e delavnice smejo biti odprte glede 

na posebne potrebe poljedelstva od 6. do 12. in od 
15. do 18. ure. 

Podkavanje konj in živine je dopustno ob vsa
kem dnevnem času med 6. in 18. uro. 

Člen 14. 
V zdraviliščih D o b r n i in R o g a š k i S l a 

t i n i smejo ostati trgovinske in obrtne obratoval
nice brez izjeme v poletnem času zvečer odprte do 
21. ure. 

Člen 15. 
Poslovanje v k i o s k i h , b a r a k a h in na 

s t o j n i c a h po vežah in hodnikih ni dopustno v 
času. ko morajo biti trgovinske obratovalnico za 
dotično blago zaprte. 

Clcn 16. 
Zvečer je dopustno, prodajati časopise po u l i 

c a h in j a v n i h l o k a l i h , pečeni kostanj po uli
cah in kočevske predmete po javnih lokalih do 
22. ure 

V poletnih mesecih je razen tega do 20. ure do
voljeno poulično prodajanje sladoleda in hladilnih 
brezalkoholnih pijač. 

Clcn 17. 
Obratovalnice, za katere velja 8urni, odnosno 

9urni delovni čas. a se v njih pomožno osebje ob 
s o b o t n i h p o p o l d n e v i h ne zaposluje, smejo 
biti odprte ob ostalih delavnikih po 1 uro dlje; toda 
s tem ne sme biti skrajšan najmanj lurni opoldanski 
odmor in tudi ne sme presezati obratovalni čas na 
teden 48. odnosno 54 ur. 

II. Ob nedeljah. 

Člen 18. 
Vse trgovinske in obrtne obratovalnice morajo 

ostati ob nedeljah ves dan zaprte, kolikor niso do 
voljene s to naredbo izjeme. 

Člen 22. 
B r i v s k e , f r i z e r s k e in k o s m e t i č n e 

obrtne obratovalnice smejo biti odprte ob nedeljah 
do 12. ure. 

Ta izjema pa ne velja: 
1.) za mesto Maribor in sosednje občine Krčevino, 

Lajtersberg, Pobrežje, Studence in Tezno; 
2.) v zimskem času za mesto Celje in sosednje 

kraje Breg, Gabrje, Lavo in Zavodno. 

Člen 23. 
Prodajalnice p e k a r s k i h izdelkov smejo biti 

odprte do 12. ure. 
Izdelovanje pekarskega peciva pa je ob nedeljah 

dovoljeno samo: 
1.) pekarnam v bolnicah, zdraviliščih, sanatorijih in 

hotelih, to pa le za lastne potrebe dotičnih naprav; 
2.) ostalim pekarnam na zadnjo nedeljo pred boži

čem, če je božič v ponedeljek. 

Člen 24. 
K r o š n j a r j e n j e je ob nedeljah prepovedano. 
Prodajanje pečenega kostanja, sladoleda in hla

dilnih brezalkoholnih pijač po ulicah, kočevskih 
predmetov po javnih lokalih, časopisov po u l i c a h 
in j a v n i h l o k a l i h je dopustno ob nedeljah v 
enakem obsegu kakor ob delavnikih (člen 16.). 

Člen 25. 
T r g o v i n s k e o b r a t o v a l n i c e , ki niso že 

omenjene v členih li).. 20., 21., 23. in 24., in v teh 
členih še nenaštete o b r t n e o b r a t o v a l n j ce, 
toda le-te samo za sprejemanje naročil in prodaja
nje izdelkov, spadajočiji v njih stroko, smejo biti 
odprte ob nedeljah od У28. do y210.ure z omejitvijo, 
da se morajo v krajih, kjer se opravlja v nedeljo 
samo ena služba božja, med to službo zapirati. 

Ta izjema pa ne velja: 
1.) za mesto Maribor in občine Kamnico, Krčevino, 

Lajtersberg, Pobrežje. Radvanje, Studence in 
Tezno; 

2.) za mesto Celje in občino Celjsko okolico. 

Člen 26. 
Izjeme iz členov 19. do 23. in 25. ne veljajo za 

veliko in za binkoštno nedeljo. Vkljub temu smejo 
biti odprte na binkoštno nedeljo obratovalnice, na
štete v členu 19. pod točkami 1.) do 5.). 

Člen 27. 
V času, ko smejo biti obratovalnice odprte, je 

dopustno tudi dostavljanje pekarskih in sladčičar-
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äkih izdelkov, mesa, mleka in mlečnih' proizvodov 
in dopoldne tudi dovažanje piva, ledu, sodavice, 
rudninske vode in podobnih proizvodov. 

Člen 28. 
Kolikor ne navaja naredba v tem pogledu po

sebnih določb, veljajo glede odpiranja in zapiranja 
ob nedeljah za obratovalnice, ki se smejo na nedeljo 
odpirati, isti predpisi kakor za delavnike. 

III. Ob praznikih. 

Člen 29. 
Ob d r ž a v n i h p r a z n i k*i h mora počivati 

delo v trgovinskih in obrtnih obratovalnicah: 
1.) ves dan: 

a) na dan ujedinjenja Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, 

b) na rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja; 
2.) do 12. are: 

a) na Vidov dan, 
b) na dan vseslovanskih apostolov Cirila in Me

toda. 
Člen 30. 

Prav talco morajo biti trgovinske in obrtne 
obratovalnice zaprte ob teh-le v e r s k i h p r a z 
n i k i h , in sicer: 
1.) ves dan: 
; a) na novega leta dan (1. januarja), 

b) na dan svetih Treh kraljev (6. januarja), 
c) na veliki petek v srezu Murski Soboti; 
d) na dan sv. Rešnjega telesa, 
e) na dan Vseh svetnikov (1. novembra),,-
f) na božični dan (25. decembra); 

2.) popoldne: 
a) na praznik sv. Jožefa (19. marca) z omejitvijo, 

da ta odredba ne velja za Mcdjmiurje in 
Prekmurje, 

b) na praznik Vnebohoda, 
c) na praznik sv. Petra in Pavla (29. junija), 
d) na praznik Marijinega vnebovzetja (15. av

gusta), 
e) na praznik Marijinega brezmadežnega spo

četja (8. decembra). 

Člen 31. 
Določbe v členih 19., točkah 1.) do 5.), 20., 21., 

22.. prvem odstavku, 23., prvem odstavku, 24., 
drugem odstavku, 27. in 28. te naredbe veljajo ana
logno tudi za vse naštete praznike, izvzemši božični 
dan. 

Z isto izjemo je izdelovanje pekarskega peciva 
cb praznikih dopustno. 

IV. Obče odredbe. 

Člen 32. 
Za poletni čas po tej naredbi se šteje čas ori 

dne 1. aprila do dne 30. septembra, ostali meseci 
pa se štejejo za zimski čas. 

Člen 33. 

V času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 
se morajo zapreti tudi vsi vhodi v prostore, dolo
čene za promet s strankami. 

Strankam, ki so v tem času že v obratovalnici, 
se sme še postreči. 

Člen 34". 
Ob uporabljanju predpisov te naredbe je brez 

pomena, ali pripadajo obratovalnico privatnim ose
bam ali javnim telesom,in aH je v njih zaposleno 
pomožno osebje ali ne. 

Člen 35. 
Ce se izvršuje v eni in isti obratovalnici več 

obitov, za katere navaja ta naredba glede odpiranja 
in zapiranja različne določbe, veljajo za tako obrato
valnico strožji predpisi. 

Le za urarske obrtne delavnice, ki služijo ob
enem za urarske prodajalnice, velja izjemoma isti 
obratovalni čas kakor za prodajalnice. 

Člen 36. 
Predpisov to naredbe ni uporabljati: 

1.) na gostilne, kavarne, restavracije in hotele, za 
katere urejajo otvarjanje in zatvaTJanje po čle
nu 58. pravilnika o gostilnah, kavarnah in osta
lih obratovalnicah z alkoholnimi pijačami posebni 
predpisi upravnih oblastev; 

2.) na samostalno male prodajalnice tobaka (trafike), 
čo so ne prodaja v njih razen kadilskih potreb
ščin ali poleg teh še poštnih in taksnih vrednot-
nic. časopisov in revij nobeno drugo blago; 
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3.) na lekarne; 
4.) na podjetja za prevažanje oseb in javno postrež-

ništvo; 
5.) na sezonska gradbena dela po § 8., točki 8.), 

zakona o zaščiti delavcev in po členu 48. uredbe 
ministrov za socialno politiko in za trgovino in 
industrijo z dne З . т а ј а 1928., Z. R. br. 4987/1V ; 

6.) na obratovalnice v zgradbah železniških postaj; 
7.) na obratovanje v bioskopih, koncertnih dvora

nah, gledališčih, zabaviščih in podobnih lokalih, 
kamor smejo prihajati -samo osebe, ki so plačale 
vstopnino; 

8.) na popravljanje motornih vozil, in avionov ob 
nenadni pokvari in na njih preskrbovanje s po
trebnim materialom. 
Za prodajanje na trgih ob sejmih in v tržnem 

času veljajo predpisi, izdani po pristojnih oblastvih 
za urejanje tržnega prometa. 

V. Kazenske odredbe. 

Člen 37. 

Prestopke te naredbe kaznujejo po § 13. zakona 
o zaščiti delavcev (člen 319. finančnega zakona za 
leto 1928./1929.) pristojna upravna oblastva prve 
stopnje v denarju od Din 5 0 — do Din 3000—, koli-
kršen jo pač obseg dotičnega obrata. Zoper razsodbo 
je dopusten priziv v 15 dneh po priobčitvi na veli
kega župana mariborske oblasti, čigar odločba je 
izvršna. 

Denarne kazni se stekajo v sklad za obrtno in 
trgovinsko šolstvo pri velikem županu mariborske 
oblasti. 

VI. Končne odredbe. 

Člen 38. 
Ta naredba stopi,v veljavo z dnem, ko se objavi 

v «Uradnem listu ljubljansko in mariborske oblasti». 
S tem dnem prestanejo veljati vsi predpisi, ki na
sprotujejo določilom te naredbe. 

V M a r i b o r u , dne 31. julija 1928.: 
O. br. 2060/1. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 626. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izpremembi lastništva lekarne 

v Trbovljah.* 
Gospod minister za narodno zdravje je odredil 

z odlokom z dne 5. maja 1928. pod Z. br. 20.305, da 
se prenesi koncesija za lekarno v Trbovljah z imena 
očeta mag. pharm. Frana Peharca na ime sina mag. 
pharm. Frana P e h a r c a , provizorja lekarno v 
Trbovljah. 

Iz pisarne oddelka za zdravstveno službo ministrstva 
za narodno zdravje v Beogradu; 

Z. br. 20.305. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Izpremembi v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

L. br 619/1: z a Slovenijo. 
Dr. Avgust K u m a r , okrožni in rudniški zdrav

nik v Hrastniku, je bil izbrisan iz imenika zdravniške 
zbornice za Slovenijo, ker jo dne 22. julija 1928. 
umrl. 

L. br. 628. 
Dr. Tone F u r 1 a n, zobnozdravniški asistent v 

Ljubljani, je bil vpisan v imenik zdravniške zbornice 
za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 2. avgusta 1928'. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . julija 1928. 

S r e z 
S3 
o <u 
= o 

Z o 

IS 
B> E 

•g? 
1/3 C 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178. 

Brežice . . 
Kočevje . . 
Krško . . . 
Laško . . . 
Litija . . . 
Logatec . . 
Novo mesto 
Radovljica . 

Skupina tiluznih bolezni. 
. . . ! 1 

1 i 
1 I 

Skupaj I 

Črnomelj . '. . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skrlatinka. 
11 

3 ! 1 i 

Scarlatina. 

3 
2 
5 

i 1 

2 I 

I 

! i 

i i 
; 2 

Skupaj . I 31 

7 
2 
3 
5 
1 
2 
7 

Kranj I 8 
Kočevje 3 
Litija ! , 13 
Ljubljana, mesto . j ' 1 
Logatec i 10 
Novo mesto . . . ; 2 
Radovljica . . • • j 11 

OSpicc. — Morbilli. 
7 

Skupaj . | 48 

DaTica. 
Brežice I 2 
Kamnik | 
Kranj ; 
Novo mesto . . . I 1 

11 

Dipkteria et Cronp. 

27 

15 i 

13 

5 
1 

12 

! 1 

46 

I 1 

! \ 
i i 

Skupaj . | 3 i 4 ! 1 

Son. — Erysipelas. 

I 1 

Brežice 
Krško . I 

i Skupaj . | 3 j . | 

Kr fc i ta odrevenelost. — Tetanus 
Novo mesto . . . | 2 ] . i . | 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 655. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 30. julija do dne 5. a v g u s t a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 1 dvorec). 

G a r j e . 

Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec), Zakot (Brezina 3 dvorci). Ko
čevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), Sodražica (Žig-
marice in Podklanc po 1 dvorec). Laško: Laško 
(Laško 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Dobrunje 
(Spodnja Hrušica in Zgornja Hrušica po 1 dvorec), 
Zelimi je (Zapotok 1 dvorec). Novo mesto: Žužem
berk (Malo, Lipje 1 dvorec). Radovljica; Котобка 
Bela 1 dvorec), Jesenice (Sava 1 dvorec). Škofja 
Loka: Stara Loka (StaTa Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Županjo njive (Velika. planina 1 dvo

rec). Laško: Trbovlje (Ceče 6 dvorcev). Litija: Ve
lika vas (Spodnjo Ribče 1 dvorec). Logatec: Rakek 
(Rakek 2 dvorca), Rovte (Prapretno brdo 1 dvorec). 
Radovljica: Breznica (Žirovnica 1 dvorec). 

C e b e 1 n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 8. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vet. Zajec s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/33. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 6. a v g u s t a 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec; Podturen (Podturen 6 dvorcev, Sivica 
1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Novakovec 13 dvor
cev), Goričan (Goričan 5 dvorcev), Prelog (Prelog 
2 dvorca). Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Čakovec: Gornji Mihaljevee (Bogdanovec 1 dvo
rec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 6 dvorcev). 
Dolnja Lendava: Dolga vas (Gorice 1 dvorec). Lju
tomer: Bunčani (Bunčani 2 dvorca), Gornja Radgona 
(Gornja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: 
Sv. Marjeta na Dravskem polju (Trniče 2 dvorca-). 
Ptuj : Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 
1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 13 dvorcev), št. Janž 
na Dravskem polju (Starše 3 dvorci), Sv. Trojica v 
Halozah (Gorca 1 dvorec), Zgornja Pristova (Po-
povci 4 dvorci). Slovenjgradec: Golavabuka (Go-
lavabuka 1 dvorec), Št. Ilj pod Turjakom (Straže 
L dvorec), Št. Janž na Vinski gori (Št. Janž 1 dvo
rec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 2 dvorca), Stari 
trg (Stori trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje; Celje, okolica (Gabrje in Lava po 1 dvo
rec), Nova cerkev (Zlateče 1 dvorec), Petrovce (Leveč 
1 dvorec), Sv. Martin v Rožni dolini (Otemna-1 dvo
rec). Čakovec: Štrigova (Rimščak 1 dvorec, Stane-
tinec 3 dvorci). Dolnja Lendava: Motvarjevci (Mot
varjevci 5 dvorcev). Maribor, desni breg: Laporje 
(Laporje 1 dvorec). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob 
Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), Krčevina (Krčevina 
1 đvorec). 

V M a r i b o r u , dne 6. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 600/5/26—10. 3—1 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda s l u ž 

b a s t a l n e g a s o d n e g a i z v e d e n c a -
z d r a v n i k a z nastopom dne 1. novembra 1928. 

Letna plača znaša 18.000 Din. 
Prošnje, opremljene s prilogami in kolkovane, 

naj se vlože do dne 
3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predsedništvu, pri katerem so reflek-
tantom na vpogled tudi natančnejši pogoji. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 7. avgusta 1928. 

C 240/28—1. 1593 

Oklic 
Marija Horvat, rojena Jerebic, posestnica v 

Trnju št. 101, zastopana po dr ju. Janku Pikušu, od
vetniku v Dolnji Lendavi, je vložila zoper l e ž e č o 
z a p u š č i n o p o p o k o j n e m A n d r a ž u J e -
r e b i č u in M a T i j i Z v e r o v i, rojeni Jerebičevi, 
v Odrancih tožbo zaradi izdaje prepisne dovolitve. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
1. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
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Rečeni zapuščini se postavlja za skrbnika dr. Ar
min Strasser, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 26. julija 1928. 

1688 C I 1073/28—2. 
Oklic 

Alojzij Ploj, trgovec v Mariboru, je vložil zoper 
Maksa J a u k a , trgovinskega potnika, naposled v 
Mariboru, Koroška cesta št. 110, tožbo zaradi 400 
Din. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8. 

ob četrt na devet pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je sedanje bivališče Maksa Jauka neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Oton Blanke, od
vetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 28. julija 1928. 

E 336/28. 1635 
Dražbeni oklic 

Na predlog G l a v n e h r a n i l n i c e p r i S v e -
t e m L e n a r t u v S l o v e n s k i h g o r i c a h , 
zastopane po drju. Milanu Gorišku, odvetniku pri 
Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, bo dne 3. s e p 
t e m b r a 19 2 8. ob devetih na licu mesta na 
Drvanji na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: I. /.emljiška knjiga Drvanja, 
a) vi. št. 210: hiša št. 43 in b) vi. št. 234: gospo
darska poslopja, njive in travniki, cenilna vrednost 
39.153 Din. najmanjši ponudek: 19.248 Din 68 p; 
П. zemljiška knjiga Drvanja, vi. št. 276: pašnik in 
gozd. vi. št. 313: travnik in vi. št. 330: gozd, cenilna 
vrednost 8874 Din 90 p, najmanjši ponudek 5824 
Din; Ш. zemljiška knjiga Sv. Benedikt, vi. št. 299: 
gozd, cenilna vrednost 851 Din 40 p, najmanjši po
nudek 568 Din; IV. zemljiška knjiga Ihova, vi. št. 1: 
njiva in travnik, cenilna vrednost 5829 Din 70 p, 
najmanjši ponudek 3886 Din. 

K nepremičnini ad I. b) spadajo te-le pritekline: 
stiskalnica, 2 kravi, mlatilni stroj, vejalnik, jarem, 
zaboj za zrnje, miza in klopi, voz. plug, brana in 
6 raznih sodov v skupni cenilni vrednosti 11.400 Din. 

Pod najmanjšim pontcdkom se ne bo prodajalo. 
Prodajalo se bo po skupinah. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, oddelek IL, 
dne 18. julija 1928. 

1657 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

589. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gramofonska družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z gramofoni in teh

ničnimi potrebščinami. 
Družbena .pogodba z dne 21. junija 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen баа. 
Osnovna glavnica znaša 10.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Vladimir Kavčnik, trgovec v Ljub

ljani. Kralja Petra trg št, 8. 
Za zastopanje je upravičen poslovodja samo

stojno. 
Besedilo firme, ki je lahko po komerkoli napi

sano, natisnjeno ali štampiljirano, podpisuje poslo
vodja samostojno. 

L j u b l j a n a , dne 14. julija 1928 

590. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: I. Turnar & Ko. 
Obratni predmet: komisijska trgovina vseh vrst 

blaga in trgovinska agentura, informacijski biro — 
izvzemši informacije o kreditnih in privatnih raz
merah. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
21» junija 1928. 

Družbeniki: Franc Čebulj, trgovec, Gosposvet-
ska cesta št. 13. Josip Turnar, trgovec, Komenskega 
ulica št. 36, in Valentin A. Urbančič, trgovinski za
stopnik. Hrenova ulica št. 19 — vsi v Ljubljani. 

Družbo zastopata kolektivno po dva družbenika. 
Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali štam

piljirano besedilo firme postavljata po dva družbe
nika kolektivno svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 25. junija 1928. 

591. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Vijak», družba z o. z. 

Obratni predmet: Družba tvorniško izdeluje vi
jake, opore, žeblje in sploh železni stavbni in grad
beni material, daje potrebščine za železnice, proiz
vaja lesene zaboje in pločevinaste predmete ter jih 
prodaja, nakupuje sirovine in polfabrikate, potrebne 
za .izdelavo teh predmetov, kakor tudi izdelane 
in na pol izdelano stroje dn njih pritekline. — 
Družba se sme udeleževati pri enakih podjetjih, 
ustanavljati podružnice in lastna skladišča. 

Družbena pogodba z dne 5. julija 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 500.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: Franc Peterca, veleposestnik, Karel 

Dermastia, profesor, Ivan Kastelic, veletržec in po
sestnik, Peter Modic, profesor, in Emil Auersperg, 
bančni ravnatelj — vsi v Ljubljani. 

Družba ima enega do pet poslovodij. 
Zastopanje družbe se vrši tako, da jo zastopa, 

če je samo en poslovodja, le-ta samostojno in poJ-
pisuje firmo tako, da postavlja pod njeno besedilo, 
ki je lahko po komerkoli napisano, natisnjeno ali s 
štampilijo odtisnjeno, svoj osebni znak. če je več 
poslovodij, zastopata družbo vedno po dva in dva 
kolektivno ter podpisujeta tudi firmo na zgoraj na
vedeni način kolektivno tako, da postavlja pod 
njeno besedilo vsak svoj osebni znak skupno. Če je 
postavljen .namesto enega poslovodje prokurist, pod
pisuje firmo prav tako kolektivno z enim poslo
vodjo, vendar pa mora svojemu osebnemu znaku 
pristavljati «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 16. julija 1928. 

592. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Tiskarna «Panonija», J. Sušeč 

& A. Sert, kom. družba, Ljutomer. 
Obratni predmet: izvrševanje tiskarskega, knjigo-

veškega in knjigotrškega obrta. 
Družbena oblika: komanditna družba. 
Osebno jamčeča družbenika: Janko Sušeč, tiskar 

v Gornji Radgoni, in Anica Sert, trgovka v Ljuto
meru. 

Komanditist: eden. 
Družbo zastopati in firmo podpisovati sta upravi

čena oba družbenika kolektivno. Za firmo podpisu
jeta tako, da postavljata pod njeno natisnjeno ali 
pa z roko napisano besedilo svoji imeni, in sicer: 
J. Sušeč in: A. Sert. 

M a r i b o r, dne 5. julija 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

593. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Kramar Cie. 
Obratni predmet: droge, kemikalije, strupi, par-

fumerija in fotomanufaktura na debelo in nadrobno: 
Besedilo firme odslej: Drogerija «Sanitas» Kra

mar Cie. 
C e l j e , dne 20. junija 1928. 

594. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Ivan in Peter Matkovič. 
Obratni predmet: trgovina z vinom in drugimi 

dalmatinskimi produkti: 
Besedilo firme odslej: P. Matkovič & Comp. 
Iz družbe je izstopil osebno zavezani družbenik 

Ivan Matkovič; v družbo pa je vstopil osebno za
vezani družbenik Juraj Rrstinić, pok. Ivana, trgovec 
v Vrbovski na Hvaru. 

C e 1 j e, dne 26. junija 1928, 

595. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Nabavna centrala taninskih to-

varen, družba z omejeno zavezo v Celju: 
Izbrisal se je poslovodja Meinhard Wrentschur. 
C e l j e , dne 11. julija 1928. 

5%. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Zavora», prva jugoslovanska 

tvornica voznih zavor, tehničnih naprav in strojev 
v Celju, družba z omejeno zavezo: 

Izbrisal ise je poslovodja dr. Anton Ogrizek; 
vpisal pa se jo novi poslovodja Ivan Kranjc, obrato-
vodja na Spodnji Rečici pri Laškem. 

C e l j e , dne 16. junija 1928. 

597. Sedež: Črnomelj. 
Besedilo firme: «Jugoles», lesna industrija, druž

ba z o. z.: 
Vpisalo se je, da se je podelila pfokura ravna

telju Albertu Varadyju v Črnomlju. 
N o v o m e s t o , dne 16. julija 1928. 

598. Sedež: Gabrje pri Celju. 
Besedilo firme: Cinkarna, d. d.: 

Iz upravnega sveta je izstopil Vojko Arko, le
karnar v Zagrebu, luca; v upravni svet pa je vsto
pil ing. Dušan Kolar, direktor železarne v Varešu. 

C e l j e , dne 11. julija 1928. 

599. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: «Tekstilana», tovarna sukna, 

d. d.: 
Vpisalo se je, da sta poverjena s prokuro Romeo 

Rouf in Božidar Sartory — oba v Kočevju. 
N o v o m e s t o , dne 14. julija 1928. 

600. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Peko», d. z o. z. Fabrlkacija in 

prodaja čevljev: 
Prokura je podeljena Đordu Jankoviću, namest

niku upravitelja Jugoslovanske banke, d. d., po
družnice v Ljubljani, Francu Gogali, podravnatelju 
Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, in 
Jožku Malenšku, podravnatelju Kmetske posojilnico 
ljubljanske okolice, r. z. z n. z. v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

601. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. & M. Rozman: 
Ker je družbenica Marija Rozman izstopila, je 

javna trgovska družba prestala. 
Imetnica je ostala Frančiška Rozman, trgovka v 

Ljubljani, Židovska ulica št. 7. 
L j u b l j a n a , dne 23. junija 1928. 

602. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Bančna poslovalnica Bezjak — 

Bankarska radnja Bezjak. 
Obratni predmet: pisarna za bančno-komisijsko 

in finančno-poslovne transakcije: 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Josip Bezjak; 

vpisala pa se je sedanja imetnica Hermina Bezjak 
v Mariboru, Gosposka ulica št. 25. 

Prokura se je podelila Josipu Bezjaku, doseda
njemu imetniku firme. 

M a r i b o r , dne 12. julija 1928. 

603. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Kovina», prva jugoslovanska 

metalurgična industrija, d. d.: 
Izbrisala sta se član upravnega sveta dr. Rado-

slav Pipuš in prokura, s katero je bil poverjen Stan
ko Sirca; vpisal pa se je novoizvoljeni član uprav
nega sveta dr. Leopold Boštjančič, odvetnik v Ma
riboru. 

Prokura se je podelila Zdenku Pipušu, zaseb
nemu uradniku v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

604. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Kuhar & Žemljic. 
Obratni predmet: trgovina s kolonialnim blagom 

na debelo in na drobno, trgovina z dTvmi, stavbnim 
materialom in železnino na debelo in na drobno: 

V družbo sta vstopila javna družbenika Daniel 
Rakusch in ing. Viljem Rakusch, oba veletržca v 
Celju, Jurčičeva ulica št. 4; zaradi tega javna trgov
ska družba izza dne 1. julija 1928. 

Obratni predmet je omejen na, zastopstvo in 
skladišče za železo in železnino firme: D. Rakusch, 
veletrgovina z železnino v Celju. 

Pravico, zastopati družbo, imata družbenika Da
niel Rakusch in ing. Viljem Rakusch vsak zase, do-
čim je minila zastopna pravica dosedanjega imetnika 
Alojzija Kuharja. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja ali družbe
nik Daniel Rakusch ali pa družbenik ing. Viljem Ra
kusch pod njeno napisano ali štampiljirano ali natis
njeno besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1928. 

605. Sedež: Maribor. . 
Besedilo firme: Skladišče Berndorf T. Osenjak. 
Obratni predmet: trgovina na debelo s proizvodi, 

ki jih kdeluje tvornica Berndorf: 
Besedilo firme odslej: Skladišče Beradorf 

J. Richter. 
Izbrisala so je dosedanja imetnica Terezija Ose

njak; vpisal pa se je sedanji imetnik Josip Richter, 
veletržec v Mariboru, Aškerčeva ulica št. 22. 

Izbrisala se je prokura Josipa Richterja. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja imetnik 

pod njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali od
tisnjeno besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

606. Sedež: Maribor (Linhartova ulica). 
Besedilo firme: Slihtovna in mehanična tkalnica 

E. Zelenko & Co.: 
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Izstopil je družbenik Ervin Zelenka. 
Sedanji edini imetnik je dosedanji družbenik Be-

dfich Schonsky. 
M a r i b o r , dne 19. junija 1928. 

•607. Sedež: Ruše. 
Besedilo firme: Tovarna vžigalic in kemikalij 

Ruše, družba z o. z.: 
Družba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

18. avgusta 1920., posi. št. 606, dodatni (odstopni) 
pogodbi z dne 30. junija 1921., posi. št. 731, in od
stopni pogodbi z dne 2. maja 1928., posi. št. 1559. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1928. 

608. Sedež: Ruše. 
Besedilo firme: Tvornica za dušik, d. d.: 
Na desetem rednem občnem zboru delničarjev z 

dne 27. junija 1927. so je sklenilo po zakonu o valori
zaciji investicij z dne 7. avgusta 1926., zvišati druž
beno glavnico od nominale 20,000.000 K = 
5.000.000 Din na 20,000.000 Din in hkrati zvišati no
minalno vrednost delnic od 200 K = 50 Din na 
200 Din. Ta sklep je odobrilo ministrstvo za trgo
vino in industrijo z odlokom z dne 31. januarja 
1928., VI., št. 5620/27. 

Pravna razmerja družbe slone odslej na pravi
lih, izpremenjenih, odnosno dopolnjenih na desetem 
rednem občnem zboru delničarjev z dno 27. junija 
1927., ki jih je odobril veliki župan mariborske ob
lasti z odlokom z dne 19. aprila 1928., O. br. 497/4, 
po pooblastitvi ministrstva za trgovino in industrijo 
z dne 31. januarja 1928., VI., br. 5620/27. 

M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

609. Sedež: Smarca pri Kamniku. 
Besedilo firme: «Triglav», tovarna hranil, delni

ška družba v Smarci pri Kamniku: 
Na občnem zboru z dne 9. maja 1928. so se iz-

premenila družbena pravila v §§ 2., 5., 12., prvem 
odstavku, 18., drugem odstavku, 19., prvem od
stavku, in 34. c, prvem stavku. 

Obratnemu predmetu se je dodala točka 5.), Id 
se glasi: izdelovanje in prodajanje konfekcije in ke
mijskih izdelkov. 

Firma se podpisuje pravnoveljavno in za'družbo 
obvezno tako. da postavljata pod njeno besedilo, ki 
je lahko napisano, natisnjeno ali štompiljirano, svoji 
imeni po dva člana upravnega sveta ali en član 
upravnega, sveta in ravnatelj s prokuro, odnosno 
en prokurist, vsi kolektivno, ravnatelji in prokuristi 
vselej s pristavkom «p. p.» (per procura) ali ravna
telj samostojno, če je obenem upravni svetnik.. 

Izbrisal se jo prokurist Maks Gostinčar v Smarci; 
vpisal pa se je ravnatelj Viktor Vokač v Smarci, ki 
je upravni svetnik te družbe. 

L j u b i j a n a, dne 16. junija 1928. 
i-

610. Sedež: Vransko. 
Besedilo firme: Avtomobllna zveza Celje-Ljub-

Ijana, družba z omejeno zavezo v likvidaciji: 
Izbrisal se; je dosedanji likvada|tor , Lavoslav 

Apat; vpisal pa se je likvidator dr. Mavricij Rus, 
zdravnik v Ljubljani. 

C e l j e , dne 20. junija 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

611. Sedež: Brežice. 
Besedilo firme: Erste südsteirische Kolonial-, 

Spezerei- und Landesprodukten-Handels-Gesellschaft 
mit b. H.: 

Ker se je obrat opustil. 
C e l j e , dne 20. julija 1928. 

612. Sedež: .Sevnica. 
Besedilo firme: Trapečar & Brovet. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki: 
Ker se je obrat ustavil. 
C e 1 j e, dne 20. julija 1928. 

658 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

613. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delavska založba, registrirana 

zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Zadruga ima namen: 
a) zalagati in nabavljati za člane knjige, časo

pise, tiskovine, jih oskrbovati z vsemi društvenimi 
potrebščinami, kakor z odrskimi, pevskimi, godbe-
nimi, športnimi itd.; 

b) zalagati duševne proizvode in izdelke članov, 
c) izvrševati za člane tiskarski, litografski in 

knjigoveški obrt; 
d) zbirati od članov prihranke. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 3. julija 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih dvajsetkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo s pismenimi razglasili v 

poslovnih prostorih in v listu, ki ga določi načel-
ništvo. 

Načelništvo sestoji iz treh do petih članov; člani 
načelništva so: Ante Kordin, prefekt v Ljubljani, 
Poljanska cesta št. 30; Mirko Jeršič, uradnik okrož
nega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani; 
Ldi Kocbek, akademik v Ljubljani, Miklošičeva 
cesta št. 5; Jože Langus, računski uradnik v Ljub
ljani, Einspielerjeva ulica št. 22. 

Načelništvo zastopa zadrugo in podpisuje zanjo 
tako, da postavljata pod njeno firmo svoji imeni 
po dva člana načelništva ali en član načelništva in 
en uradnik, ki jo pooblaščen za to. 

L j u b 1 j a n a, dne 28. julija 1928. 

614. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gradbena zadruga «Martuljek», 

registrirana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Obratni predmet: Zadruga hoče pospeševati go

spodarske koristi članov; zato zgradi in vzdržuje 
počitniško in okrevališko kočo v Martuljku pri 
Kranjski gori ter jo. oddaja članom ob čim ugod
nejših pogojih v uporabo. 

Zadružna pogodba z dne 16. junija 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din ter se mora pla

čati najkesneje v šestih mesecih po pristopu. 
Vsak zadružnik ja-mči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z razglasi v «Narodnem 

Gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani na

čelništva so: Bogumil Remec, Zarnikova ulica št. 17 
(načelnik), Vital Vodušck, Dunajska cesta št. 15, in 
Stanko Škvarča, Semeniška ulica št. 2 — vsi trije 
bogoslovci v Ljubljani. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata skupno po dva 
člana načelništva, ki podpisujeta za zadrugo tako, 
da postavljata pod njeno s pečatnikom odtisnjeno 
besedilo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 27. junija 1928. 

615. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Stavbna zadruga «Ribniška koča», 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato daje članom 
stanovanje, zavetišče in oskrbo, kar doseza s tem, 
da gradi stanovanske hiše. planinske koče in pla
ninske hotele. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 13. maja 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din ter se mora pla

čati ali takoj ali pa v roku, ki ga določi načelništvo. 
Vsak zadružiJk jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila so izvršujejo z razglasitvijo vsaj v enem 

slovenskem časopisu. 
Načelništvo sestoji iz šestih do šestnajstih za

družnikov; člani načelništva so: ing. Vladimir Šlaj-
mer v Mariboru, Vetrinjska ulica št. 30 (predsednik); 
ing. Jože Jelenec, arhitekt v Mariboru (podpredsed
nik); Božidar Gajšek, železniški uradnik v Mariboru; 
Stanko Šnuderl, magistratni svetnik v Studencih; 
Ivan Kravos, trgovec v Mariboru; dr. Jože Sekula, 
zdravnik v Mariboru; Franc Germuth, posestnik v 
Rdečem bregu; dr. Davorin Senjor, deželnosodni 
svetnik v Mariboru; Luce Koritzky, bančni ravnatelj 
v Šoštanju; Franc Tiller, sodni svetnik v Celju; 
Franc Lorber, davčni uradnik v Konjicah; Rajko 
Gruden, rudniški obratovodja v Lašah pri Pre-
valjah; Martin Tile, upravni svetnik v Mežici; Rudolf 
Polak, bančni uradnik v Mariboru; Ivo Kvac, pro
kurist v Slovenjgradcu; in Josip Fornezzi, vele
posestnik v Lehnu. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Firma se podpisuje tako, da postavljata pod nje

no kakorkoli napravljeno besedilo svoji imeni skup
no po dva člana načelništva, katerih eden mora biti 
predsednik ali podpredsednik. 

M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

616. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Stavbna zadruga «Prosvetni 

dom», registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, postaviti 

in vzdrževati članom poslopja za širjenje duševne in 
telesne izobrazbe. 

Dan zadružne pogodbe: 28. junij 1928. 
Člani prvega načelništva: Karel Čerin, infulirani 

prost in mestni župnik (načelnik), France Ambrožič, 
profesor (načelnikov namestnik), Josip Potokar, pro
fesor (upravitelj), Peter M.rak, administrativni pod-
uradnik (tajnik), Josip Munda, posojilnični uradnik 
(blagajnik), ing. Ivo Zobec, profesor (odbornik), in 
Antonija Picek, trgovčeva soproga (odborniea) — 
vsi v Novem mestu. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo po 
dva člana načelništva kolektivno. 

Delež znaša 100 Din. Vsak član jamči za za
družne obveznosti s svojimi deleži in še s petkrat
nim zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se vrše z nabit-
kom v zadružnih prostorih. 

N o v o m e s t o , dne 18. julija 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

617. Kmetijska zadruga za Breg pri Ptuju in oko
lico, registrovana zadruga z omejeno zavezo 
na Bregu pri Ptuju: 

Po sklepu občnega zbora z 'dne 17. maja 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 31. in 34. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1928. 

618. Posojilnica v Brežicah, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Lipej; v načel
ništvo pa je vstopil Josip Rueh, posestnik in kle
parski mojster v Brežicah. 

C e 1 j e,, dne 20. julija 1928. 

619. Okrajna posojilnica v Celju, registrovana za
druga z omejeno zavezo — prvotno: «Lastni 
dom», registrovana kreditna in stavbena za
druga z omejeno zavezo v Gaberju pri Celju: 

Besedilo zadruge odslej: Kmetska posojilnica za 
Celjsko okolico, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Vpisala se je tudi izprememba zadružnih pravil v 
§ 69. (nov § 67.), sklenjena na občnem zboru z dne 
25. maja 1928. 

C e l j e , dne 4. julija 1928. 

620. Kmetska posojilnica za Celjsko okolico, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo v Celju: 

Izbrisali so se člani načelništva Vinko Kuikovec, 
Alojzij Knez, Karel Pajk, Miloš Pšeničnik, Janko 
Božič in Anton Robek; vpisal pa se je novi član 
načelništva Alojzij Rustja, posestnik v Gornji Hu-
dinji št. 64. 

Zaznamenovalo se je, da je bil izvoljen za pred
sednika, dr. Anton Božič, za podpredsednika pa 
Anton Mahne — oba že člana načelništva. 

C e l j e , dne 11. julija 1928. 

621. Splošna gospodarska zadruga «Delavski dom», 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Celju: 

Iz načelništva eta izstopila Jakob Vodopivec in 
Karel Felicijan; v načelništvo pa so vstopili Miloš 
Cepin, uradnik okrožnega urada za zavarovanje de
lavcev v Celju, Ignacij Ferdič, železničar v Celju 
(stanujoč v Gabrju), Dominik Štibelj, mizarski po
slovodja v Gabrju št. 17, in Ivan Ribič, trgovinski 
sluga v Lavi št. 21. 

Vpisale so se tudi izpremembe zadružnih pravil 
v §§ 1., 7., 8., 14., 15. in 21, sklenjene na občnem 
zboru z dne 15. aprila 1928. 

Besedilo firme odslej: «Obnova», splošna produk
tivna zadruga, reg. zadr. z omejeno zavezo. 

Načelništvo sestoji odslej iz predsednika in šestih 
članov. 

C e l j e , dne 20. julija 1928. 

622. Kmečka hranilnica in posojilnica v Dol. Len
davi, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Zadruga sloni odslej na pravilih, sprejetih na 
občnem zboru z dne 17. junija 1928. 

Obratni predmet odslej: Zadruga ima namen, iz
boljševati razmere članov v gmotnem oziru; zJasti 
izpodbujati varčnost ter s svojim zadružnim kredi
tom preskrbovati članom denarna sredstva, potrebna 
v gospodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem račur/u; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, koli
kor so potrebna za dosego zadružnega smotra, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Za
družni zvezi v Ljubljani; 
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c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 
Oznanila se izvršujejo z objavo v «Novinah», iz

hajajočih v Murski Soboti, in z naznanilom, nabitim 
v uradovalnici. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1928. 

623. Zadružna elektrarna v Framu, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Ivan 
Bezjak in Ivan Böhm; vpisala pa sta se novoizvo
ljena člana načelništva Karel černej, lastnik mlina, 
v Framu št. 26 (načelnikov namestnik), in Alfonz 
Högenwarth, lesni trgovec v Framu št. 29. 

Zadružna pravila so se izpremenila v §§ 13. a, c, 
26. in 34. 

Vsak zadružnik jamči za obvezo zadruge s pet
kratnim zneskom deleža. 

Zadružni delež znaša 10 Din. 
M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

624. Kmečka hranilnica in posojilnica v Jurju ob 
Taboru, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil Alojzij Lesjak; v načel-
ništvo pa je vstopil Franc Marko, posestnik pri 
Sv. .luriju ob Taboru. 

C e 1 j e. dne 4. julija 1928. 

625. Hranilnica in posojilnica v Kostanjevici, reg. 
zadr. z n. zavezo: 

Izbrisal se jo član načelništva Franc Cimerman; 
vpisal pa se je novi član načelništva Janez Pavlenč. 
posestnik v Dolenji Prekopi št. 34. 

N o v o m e s t o , dne 18. julija 1928. 

626. Okrajna posojilnica v Krškem, reg. zadr. z 
neom. za v.: 

Izbrisala so je članica načelništva Anica Lapajne 
s poverjeno prokuro vred. 

N o v o m e s t o , dne 16. julija 1928. 

627. Zadružna elektrarna Krško, r. z. z o. z. v 
Krškem: 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. junija 1928. 
je prešla firma v likvidacijo. 

Likvidatorja: Jože Pfeifer in Paipert Engels-
berger v Krškem. 

N o v o m e s t o , dne 16. julija 1928. 

628. Oblačilnica za Slovenijo, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Iz načelništva je izstopu Alojzij Kocmur; na 
novo pa je bil izvoljen v načelništvo dr. Karel Ca
puder, vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja v 
Ljubljani. 

Na občnem zboru z dne 27. aprila 1928. se je 
izpremenil § 30. zadružnih pravil. 

L j u b l j a n a dne 26. junija 1928. 

629. Prva delavska hranilnica in posojilnica, regi
strovana zadruga z omejeno zavozo v Ljub
ljani: 

Iz načelništva je izstopil Franc Kordin; v načel
ništvo pa je vstopil David Doktoric, duhovnik v 
Ljubljani, Poljanski nasip št. 10. 

L j u b l j a n a , dne 27. junija 1928. 

630. Splošno kreditno društvo v Ljubljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnih zborih z dne 19. marca 1927. in z dne 
17. marca 1928. so se izpremenila zadružna pravila 
v §§ 5., 6.. 9., 26. in 27. 

Izbrisali so se člani načelništva Simon Kmetec, 
Josip Belič, Ivan Čolnar, Simon Jurčič, Viktor 
Oroszy in Albin Prepeluh; vpisali pa so se novoiz
voljeni člani načelništva: France Kobler, ravnatelj 
Konsumnega društva za Slovenijo v Ljubljani, Blaž 
Korošec in Martin Pušnik. oba uradnika državnih 
železnic v Ljubljani, Ivan Vuk, strokovni tajnik v 
Ljubljani, Franc Pančur, strugar v Rožni dolini, 
cesta XI., št. 4, in Franc Grum, livar v Rožni dolini,' 
cesta IV., št. 33. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

631. Hranilnica in posojilnica na Ljubnem, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izvoljeni so dosedanji člani načelništva: Jože 
Ermenc za ravnatelja, Franc Lichteneger za. ravna-
teljevega namestnika, Franc Jeraj za blagajnika in 
Jože Zagožen za preglednika. 

C e l j e , dne 20. julija 1928. 

632. Zadruga za vzrejo žrebet v Ljutomeru, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Slavic, Jožko Vaupotič in Anton Bežan; vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva Alojzij Slavic, 
posestnik v Banovcih (načelnik), Franc Slavic, po
sestnik na Cvenu, in Henrik Cimerman, posestnik 
v Ljutomeru. 

Zadružna pravila so se izpremenila v §§ 21. in 22. 
Zadružni delež znaša 7 Din 50 p. 
M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

633. Hranilnica in posojilnica v Loki pri Zidanem 
mostu, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Iz načelništva sta izstopila Vinko Moro in Jože 
Kranjc; v načelništvo pa sta vstopila Franc Koren 
in Anton čamar — oba posestnika v Loki. 

Vpisala se je tudi izprememba zadružnih pravil 
v § 10., sklenjena na občnem zboru z dne 17. maja 
1928. 

C e l j e , dne И. julija 1928. 

634. «Balkankredit», splošni hranilni in kreditni 
zavod, registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Mariboru: 

Vpisal se je član načelništva Milan Vrabič, po
sestnik drogerije v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 13. 

S prokuro je poverjen Oskar Perschke, vodja 
organizacije v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 16. 

Zadružna pravila so se izpremenila v § 1. 
Besedilo firme odslej: Ljudska Blagajna, regi

strovana zadruga z omejeno zavezo. 
M a r i b o r , dne 12. julija 1928. 

635. Zadružna gostilna, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Mariboru: 

Po sklepu občnega zbora z dne 6. maja 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Josip Mislej, pekovski mojster v 
Mariboru, Koroška cesta št. 21, dosedanji član načel
ništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Zadružna gostilna, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Mariboru 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo tako, da postavlja pod njeno napisano, natis
njeno ali s štampiljko odtisnjeno besedilo svojeručno 
svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 12. julija 1928. 

636. Kmetska hranilnica in posojilnica v Martjan-
cih, registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ludovik Lipič; 
vpisal pa se je kooptirani član načelništva Vladimir 
Skalič, posestnik v Sebeborcih št. 115. 

M a r i b o r , dno 12. julija 1928. 

637. Živinorejska zadruga v Predosljah, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Josip Umnik in Franc 
Kern; v načelništvo pa sta vstopila Franc Dolhav, 
posestnik v Predosljah št. 40, in Janko Žirovnik, 
posestnikov sin v Britofu št. 20. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

638. Spar- und Darlehensverein für die Ortsgemein
de Prävali, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo na Prevaljàh: 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. junija 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Franc Lahovnik in Teodor Fili-
powsky — oba dosedanja člana načelništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Spar- und Dar
lehensverein für die Ortsgemeinde Prävali, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo kolektivno. 

M a r i b o r , dne 12. julija 1928. 

639. Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v 
Ptuju, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnih zborov z dne 13. maja 1928. in 
z dne 17. junija 1928. se je zadruga razdružila ter je 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Jakob Tobias, višji davčni upravitelj 
v p. v Ptuju, Panonska ulica št. 3. 

Besedilo likvidacijske firme: Jugoslovanska hra
nilnica in posojilnica v Ptuju, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Letnik X. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo samostojno. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1928. 

640. Hranilnica in posojilnica v Ribnici na Pohorju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Andrej 
Vogrinec; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Ciril Pušnik, posestnik na Janževskem vrhu 
št. 71. 

M a r i b o r, dne 12. julija 1928. 

641. Posojilnica v Rušah, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Peter 
Zupančič in Josip Jurše; vpisala pa sta se novoizvo
ljena člana načelništva Anton Glaser, posestnik m 
gostilničar v Bozeni,.in Jernej Črnko, učitelj in po
sestnik v Rušah. 

M a r i b o r, dne 12. julija 1928. 

642. Splošna gospodarska zadruga, r. z. z o. z. v 
Sevnici: 

Izbrisala se je podružnica te zadrugo v Boštanju. 
N o v o m e s t o, dne 18. julija 1928. 

643. Posojilnica za krajni občini Sladka gora in Po
nikva, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo s sedežem na Sladki gori: 

Iz načelništva so izstopili Alojzij Rokavec, Franc 
Rupnik, Jakob Kidrič, Jurij Filej in Blaž Stancer; 
v načelništvo pa so vstopili Jožef Tepec, trgovec na 
Sladki gori (načelnik), Ivan Jecl, posestnik na 
Sladki gori (načelnikov namestnik), Anton Grosek, 
posestnik v Pisovicah, Jožef Brglez, posestnik na 
Dolgi gori, in Janez Svetelšek, posestnik v Belem 
potoku. 

C e l j e , dne 26. junija 1928. 

644. Kmetijsko društvo v Sodražici, reg. zadr. z 
om. zav.: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva France 
Levstek; vpisal pa se je novi član načelništva 
France Kolone, kaplan v Sodražici. 

N o v o m e s t o , dne 9. julija 1928. 

645. Električna zadruga v Spodnji Šiški, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 3. junija 1928. se je iz
premenil člen 44. zadružnih pravil. 

Iz načelništva je izstopil Alojzij Vrhovcc; v na
čelništvo pa je vstopil Janko Pintar, trgovec v 
Ljubljani, Celovška cesta št. 89. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

646. Gospodarska zadruga v Središču, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Franc Kočcvar, 
Anton Plepelec in Fric Kanič; vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva Julij Borko, posestnik 
v Središču, Anton Tkalec, posestnik v Obrežu, in 
Ivan Jaki, posestnik v Središču. 

M a r i b o r, dne 12. julija 1928. 

647. Mlekarska zadruga Srednja vas v Bohinju, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Jože Hodnik, Jože 
Preželj, Janez Zvan, Janez Mairkež, Mihael Sku-
mavc, Janez Svetek in Ivan Hodnik; v načelništvo 
pa so bili na novo izvoljeni Lovrenc Sodja, h. št; 27, 
Štefan Sodja, h. št. 10, Jožef Grm, h. št, 3, Franc 
Skantar, h. št. 6, Janez Preželj, h. št. 8, Franc Koc
jan, h. št. 35, Jože Bernik, h. št. 80 — vsi posest
niki v Srednji vasi. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

648. Posojilnica za Stari trg-Lož in sosedstvo, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo v Sta
rem trgu: 

Izbrisal se je član načelništva Fran Perušek; vpi
sal pa so je novi član načelništva Milan Lah, posest
nik v Ložu. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

649. Posojilnica v Sv. Križu pri Kostanjevici, r. z. 
z n. z.: 

Izbrisali so se člani načelništva Andrej Zupane, 
Anton Prah, Jernej Marolt in Janko KomJjanee; 
vpisali pa so se novi člani načelništva Franc Marolt, 
posestnik pri Sv. Križu št. 21, Anton Torkar, ka
plan pri Sv. Križu, Franc Glinšek, posestnik pri 
Sv. Križu št. 45, Alojzij Hribar, posestnik pri Sve
tem Križu št. 16, in Anton Banič, posestnik v Selu. 

N o v o m e s t o , dne 27. julija 1928. 



76. 
650. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Primožu nad 

Muto, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Franc Weimer in Aleš Dobnik; vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Franc Mravljak, po
sestnikov' sin na Spodnji Gortini, in Andrej. Spilman, 
posestnik in kroja* na Muti. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1928. 

651. Hranilnica in posojilnica pri št. Jurju ob j . ž., 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Mihael Guzej; v načel-
ništvo pa je vstopil Stanko Gologranc, veleposest
nik v Proseniškem St. 1. 

C e 1 j e, dne 26. junija 1928. 

652. Ljudska hranilnica in posojilnica v Škotji Loki, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janez Krašovie; 
vpisal pa se jo novoizvoljeni član načelništva Anton 
Šubic, posestnik in usnjar v Škofji Loki. 

L j u h 1 j a n a, dne 26. junija 1928. 

653. Posojilnica za Loški potok, Drago in Travo, 
reg. zadr. z n. z. s sedežem v Travniku: 

Izbrisal se je član načelništva Jakob Modic; vpi
sal pa se je novi član načelništva Josip Avstelj, 
posestnik na Hribu št. 83. 

N o v o m e s t o , dne 18. julija 1928. 

654. Gradbena zadruga «Dom in vrt», registrirana 
zadruga z omejeno zavezo v Trbovljah: 

' Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega devetkratnim zneskom. 

C e l j e , dne 20. julija 1928. 

655. Kmečko-delavska hranilnica in posojilnica v 
Trbovljah, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Miha Grešak; v načel-
ništvo pa je vstopil Avgust Jordan, posestnik v 
Lokah št, 61. 

Col j e, dne 20. julija 1928. 

656. Splošna delavska gospodarska zadruga «Ru
darski dom», registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Trbovljah: 

Iz načelništva je izstopil Jakob Gnilšak; v načel-
ništvo pa je vstopil Franc Gunšek. rudar v Lokah 
št. 188. 

C e l j e , dne 20. julija 1928. 
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661. Splošna gospodarska zadruga v Mokronogu, 
r. z. z o. z v likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
Knjige hrani Zveza slovenskih zadrug. 
N o v o m e s t o , dne 16. julija 1928. 

662. Hranilnica in posojilnica v Šikoljah, registroe 
vana zadruga z neomejeno zavezo v likvida
ciji: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 19.julija 1928. 

Razglasi raznib uradov in oblastev. 
St. 160 M/28. 1661 3—2 

Prodaja starega papirja. 
Po odloku ekonomskega oddelka generalne di

rekcije državnih železnic br. 45.857/28 z dne 4. ju
lija 1928. in po členih 86. do 98. zakona o državnem 
tačunovodstvu se bo vršila dne 15. s e p t e m b r a 
19 2 8. v osrednjem založišču (središnem stovarištu) 
materiala državnih železnic v Mariboru, Koroški 
kolodvor, prva javna ofertna licitacija za prodajo 
okoli 35.000 kg starega papirja, 1000 kg papirja sta
rih voznih redov in 1270 kg starih vozovnic. 

Prodaja se bo vršila franko osrednje založišče 
materiala v Mariboru, Koroški kolodvor, nenatovor-
jeno. Tovornino, natovorne in druge stroške plača 
kupec. 

Prodajatelj si pridrži pravico, prosto izbirati po
nudnike. Plačilo se izvrši s čekovno položnico, ki 
jo priloži službeno mesto pogodbi. Plačilo se mora 
izvršiti, preden kupec odpelje blago. Po sklenjeni 
pogodbi je treba odpraviti blago najdlje v treh ted-
DÌh. Kupec trpi vse državne dajatve, veljavne na 
dan licitacije. 

Papir, določan za prodajo, je interesentom na 
ogled vsak delavnik med 11. in 12. uro. 

Letnik X. 
Natančnejši razglas o licitaciji glej v uradnem 

listu 73 z dne 4. avgusta 1928. 
Gradbena direkcija v Ljubljani, 

dne 30. julija, 1928. 

Št, 5698. 1689 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dovršitvenih del pri Dečjiem domu na Mirju v 
Ljubljani d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o. 

Licitacija se bo vršila dne 4. s e p t e m b r a 
1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami 
potrebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki 
proti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih Ctudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša: 

I. za težaška, in zidarska dela . 
II. za tesarska dela 

Ш. za kamenoseška in teracerska 
dela 

IV. za dobavo in položitev lino-
leja 

V. za mizarska dela 
VI. za ključaničarska dela . . . 
X. za slikarska dela Din 

XII. za pečarska. dela Din 
ХШ. za pleskarska dela 
XV. za vrtnarska dela 

lXVI. 

657. Deiavsko-kmečka hranilnica in posojilnica v 
Tržiču, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil Ciril Prosen; v načel-
nistvo pa je vstopil Mihael Zaletel, ključaničarski 
mojster v Tržiču. 

L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

658. Usnjarska in čevljarska zadruga «Runo» v 
Tržiču, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Na občnem zboru z dno 13. novembra 1927. so 
so izpremenila zadružna pravila v §§ 5. in 7. 

Zadružni deleži se ločijo na glavne deleže po 
5000 Din in na opravilne deleže po 25 Din. 

Zaveza zadružnikov je omejena in vsak zadruž
nik jama s svojimi opravilnimi deleži in šo. z njih 
enkratnim zneskom. 

Iz načelništva sta izstopila Martin Slapar in Ka
rel Pire; na novo pa sta bila izvoljena v nacelništvo 
Matija Škerbcc, župnik, in Konrad Mehle, čevljarski 
mojster — oba v Tržiču. 

L j u b l j a n a , dne 27. junija 1928. 

659. Kmečka hranilnica in posojilnica v Žalcu, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Miroslav Ratej; v nacel
ništvo pa je vstopil Ivan Koceli, posestnik in mizar 
v Žalcu. 

C e l j e , dne 20. julija 1928. 

Ш. I z b r i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

660. Agrarna zajednica na Marofu Pince, občina 
Pince, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo v likvjdaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 29. junija 1928. 

Din 
Din 

61.011-95. 
39.773-

Din 9.106-60. 

Din 
Din 
Din 

Din 
Din 

za razna dela Din 
skupaj , 

9.000—, 
6.030—, 
7.420—. 
6.588-
2.860-

18.220-
13.980— 
78.050—, 

. Din 252.039-55 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 

licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasui 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 6. avgusta 1928. 

Ponudbe bo sprejemala za to določena komisija 
na dan licitacije do 11. ure v osrednjem založišču 
materiala v Mariboru, Koroški kolodvor. Ponudbe 
morajo povsem ustrezati predpisom zakona o držav
nem računovodstvu in pravilnika za izvrševanje do- k m 1 2 - 2 8 ™ ^ 4 1 ш proizvajanje električne Bile, 

St. 10.134/28. 1597 3—3 
Razglas. 

Ing. Oskar J e n k o je zaprosil za dovolitev, da 
bi smel ukoriščati vodno moč reke Kokre med reč. 

ločil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» zakona o 
državnem računovodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
kolkovane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Ponudba 
mora biti opremljena s kolkom za 100 Din. Če зе 
pošlje po pošti, mora dospeti pred časom, določenim 
za izvršitev licitacije. 

Kavcijo je položiti pri depozitni blagajni direk
cije državnih železnic v Ljubljani najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, in sicer morajo položiti 
naši državljani 5 %, inozemci pa 10 % skupne po
nujene vsote. 

Obenem s ponudbo je treba predložiti reverz o 
položeni kavciji in izpričevalo o sposobnosti za 
dražbo, naši državljani pa morajo še priložiti po
trdilo o plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Osrednje založišče materiala v Mariboru, 
dne 1. avgusta 1928. 

Št. 5269. 1591 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem poprav starega stanovanskega prizidka in klo-
nico (garaže) gradbene direkcije na Viču p r v u 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 18. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani; 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 72 z dne 1. avgusta 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 30. julija 1928. 

Št 1595 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dobavo in instalacije centralne kurilne naprave 
v poslopju poštne hranilnice v Ljubljani j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 7. a v g u s t a l 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

V ta namen- namerja dvigniti v reč. km 20-41 
med pare. št. 216/2, 585/1 in 584 v davčni občini 
Kokri z betonskim 12-50 m dolgim jezom vodno 
gladino za približno 1-30 m, odkoder bi oddajal vodo 
po 4370 m dolgem, l-50m širokem in 2-12 m viso
kem rovu pod parcelami št. 585/1, 598/1, 624, 633, 
646, 681/1, 683, 756, 715, vsemi v davčni občini 
Kokri; 1585, 1578, 1375, 1376, 1377, 1387, 1388, 
1389, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1405, 
1408, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1422, 1426, 1427, 
1436, 1438, 1439, vsemi v davčni občini Bregu, na 
parceli št. 1440 v davčni občini Bregu, kjer bi se 
zgradil vodni nabiralnik. Iz tega bi tekla voda po 
železni tlačni cevi v premeru 1-50 m čez parcele 
št. 1440, 1442, 1447, 1446, 1607, 1523, 1610/2, 1522, 
1519, 1520, 1490, 1489, 1513, 1612, 1511, 1509 na 
parcelo št. 1506, vse v davčni občini Bregu, kjer bi 
stala električna centrala. Iz centrale bi se odvajala 
voda po približno 400 m dolgem odtočnem jarku 
čez parcele št. 1506, 1502, 1501, 1499, 1286, 1285, 
vse v davčni občini Bregu, nad jezom Dolenčeve 
žage zopet v strugo Kokre. 

Vsa naprava se namerja izvesti tako, da bi se 
odjemala maksimalna vodna množina do 4000 sek. 
litrov. Celotni padec pri nizki vodi bi znašal 111-70 
metrov. V centrali bi se postavili dve Francisovi 
turbini, zvezani z generatorjema visoke, napetosti. 
Vsaka turbina bi zajemala pri padcu 103 m do 2000 
sek. litrov, tako da bi znašal pri n = 0-80 učinek 
vsake turbine 2200 k. s. 

O tej prošnji razpisujem na podstavi §§ 2. in 60. 
kranjskega vodopravnega zakona z dne 15. maja 
1872., dež. zak. št. 16, in §§ 9. in 12. kranjskega 
stavbnega zakona z dne 25. oktobra 1875., dež. zak. 
št. 26, ogled projektirane vodne naprave in obrav
navo n a s r e d o d n e 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
s s e s t a n k o m k o m i s i j e ob 9. u r i p r i J u 
r i j u P o v š n e r j u v S p o d n j i K o k r i . 

Obravnava se bo nadaljevala po potrebi ob dneh, 
ki se določijo prvi dan. 

Na to obravnavo vabim vse interesente s pri-
stavkom, da morajo podati morebitne ugovore naj
kesneje na dan obravnave, ako jih niso že prej vlo
žili pri meni; sicer bi se poznejši ugovori ne mogli 
vpoštevati in bi se smatralo, da dotični interesenti 
pritrjujejo napravi, odnosno potrebni odstopitvi ali 
obremenitvi svojega sveta. 



75. 544 Letnik X. 

Načrti so med uradnimi urami vsakomur na vpo
gled v mojem uradu in pri županstvu občine pred-
dvorske. 

V K r a n j u , dne 25. julija 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčič s. r. 

1686 Št, 56-27/10—1928. 
Dražba lova. 

Lovska pravica krajevne občine Pečk se bo od
dajala na javni dražbi v zakup do dne 31. marca 
1935. Dražba se bo vršDa v Poljčanah dne 6. s e p 
t e m b r a 19 2 8. ob devetih v uradnih prostorih. 

V M a r i b o r u , dne 3. avgusta 1928. 
Sreski poglavar v Mariboru, desni breg: 

Poljanec s. r. 

Razne objave. 
1680 Narodna banka 
kral jevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Po sklepu glavnega upravnega odbora Narodne 
banke v seji z dne 9. julija t. 1. in z odobritvijo go
spoda ministra za trgovino in industrijo VI. 3899 z 
dne 31. julija 1928. 

se jemljejo iz obteka 
bankovci Narodne banke po Din 20 v zlatu 

predvojne izdaje. 
Popis tega bankovca je v glavnem: 
Bankovec za 20 dinarjev v zlatu je natisnjen v 

dveh barvah, v modri in temnordečkasti, na belem 
papirju v velikosti 15-7 X 9-5 cm. V papirju je spo
daj na desni strani tudi vodni tisk (filigran), ki pred
stavlja žensko glavo, okrašeno z lovorovim vencem. 

Lice bankovca je tâko: 
a) N a t i s n j e n o v m o d r i b a r v i : 
Na levi strani stoji med dvema arhitektonskima 

stebroma ženska slika, ki predstavlja Srbijo. Slika 
je ograjena 8 kraljevskim plaščem; v desni roki drži 
ščit, na katerem se vidi grb kraljevine Srbije, v levi 
pa meč; na glavi ima lovorov venec. Ob znožju ji 
sedi deček ter piše v knjigo, ki jo je naslonil na 
desno koleno. 

Na desni strani, na kateri sta prav tako dva arhi-
tektonska stebra, stoji mladenič, ki predstavlja ge
nija svobode; v desni roki drži plamenico, z nogo 
pa je stopil kači na glavo. Pred tem je bel krog z 
vodnim tiskom, ograjen s plaščem, nad katerim sta 
položena krona in meč. 

Na stebrih počiva arhitrav, na katerem so zapi
sane besede: «Бог чува Србију». Na sredi med opisani
mi slikami na levi in desni strani je natisnjeno to-le 
besedilo e podpisoma: «Привилегована Народна Банка 
Краљевине Србије плака доносиоцу двадесет динара y 
злату. Београд, 5. Јануара 1905. Гувернер Тих. Ј. Марко-
вић. Члан Управе Марко Стојановић». Te imeni sta 
natisnjeni v črni barvi. Spodaj je natisnjeno v treh 
vrstah: «Закон од 23. септембра 1885. г. — § 145. Нр. 
Зак. фалсификовање банкнота казни ce робијом». 

b) N a t i s n j e n o v t e m n o r d e č k a s t i 
b a r v i : 

Na levi strani stoji med stebroma nad glavo 
slike, ki predstavlja Srbijo, število 20; v ozadju se 
vidi slika samostana Studenice. Na desni strani sta 
med stebroma zopet število 20 in-s lika dela kralje
vega dvorca. Prostor med stebroma pa je prepleten 
s koluti, v katerih stoji prav tako število 20. 

Na štirih krajih, blizu oglov tega bankovca, stoje 
križema enaka števila, natisnjena v črni barvi; pri 
dveh izmed njih, in sicer pri spodnjem levem in 
zgornjem desnem, stojita spredaj tudi črki; na sredi 
med vrstami navedenega besedila: «плаћа доносиоцу» 
«Двадесет динара» stoji kontrolna številka. 

Narobna stran bankovca je taka: 
a) N a t i s n j e n o v m o d r i b a r v i : 
Sredi skupine pridobitnikov, ki sestavlja glavno 

sliko na narobni strani bankovca, stoji predica s 
predivom v roki; na levi od nje kovač z nakovalom, 
ki dovTšuje kovanje meča; na desni od nje pastirček 
z jagnjetom okoli vratu; spodaj pa sedi mlad lon
čar s svojimi izdelki. Zadaj za to skupino stoji svod 
s streho. Prostor z vodnim tiskom, ki je tukaj spo
daj na levi strani, je obrobljen z osmerokotnikom; 

nasproti njemu na desni strani je prav tali osmero-
kotnik, v katerem je srbski dvoglavi orel s kraljev
sko kremo na glavi in s ščitom na sredi. Na levi 
strani skupine nad vodnim tiskom je to-lo francosko 
besedilo: «Banque Nationale Privilégiée du Royaume 
de Serbie», na desni strani nad dvoglavim orlom 
pa: «Vingt francs, payables en or à présentation». 

Vse to je obloženo z arhitektonsko šaro bizan
tinskega sloga. 

b) N a t i s n j e n o v t e m n o r d e č k a s t i 
b a r v i : 

Ves prostor med slikami je izpolnjen z nariski, 
ki predstavljajo dvoglavoga orla; skozi svod, za 
predico, pa se vidi sliki zgradbe Narodne banke. 

* 
Po členu 28. začasnega zakona o likvidaciji mo-

ratoraega stanja z dne 24. aprila 1920. se- dobiva z 
zameno za te bankovce popolna vrednost z dodat
kom Din 0-70 pri vsakem kot ažijo, v drugih banč
nih novčanicah. Zamena se vrši pri Narodni banki 
v Beogradu sami ali pa pri vsaki njeni podružnici 
v državi v času petih let; drugače ne bodo po pre
toku petih let od dne, ko izide ta poziv tretjič v 
«Službenih Novinah», ti bankovci več veljali in 
banka jih ne bo izplačevala. 

V B e o g r a d u , dne 19. julija 1928.; št. 81.302. 

Uprava 
Narodne banke 

kvaljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

1681 Narodna b a n k a 
kral jevine Srbov, Hrvatov in Slovencev . 

Po sklepu glavnega upravnega odbora Narodne 
banke v seji z dne 9. julija t, 1. in z odobritvijo go
spoda ministra za trgovino in industrijo VI. 3899 z 
dne 31. julija 1928. 

se jemljejo iz obteka 
bankovci Narodne banke po Din 50 v srebru, 

izdani leta 1915. v NîSu. 
Popis tega bankovca je v glavnem: 
Lice tega bankovca je pokrito s prešarano pepe-

lasto barvo, na tej osnovi pa. so izvedeni nariski v 
vijolični barvi in besedilo v rdečerjavl barvi. Nariski 
predstavljajo arhitekturo in staro srbsko ornamen
tiku in v tem, na levi, srbskega vojaka na straži, 
na desni pa mlado srbsko kmetico s snopom žita v 
naročju. Besedilo se glasi: zgoraj, na sredi, debelo: 
«50»; na levi od tega: «Закон од гз септембра 1885»; 
na desni od tega: «§ 45 Kp. Зак. фалсификовање банк-
нота казпи ce робијом» ( p o m o t o m a s e j e n a 
t i s n i l o z b o g h i t r e g a d e l a : «§ 45 Kp. Зак.», 
n a m e s t o č e s a r bi m o r a l o s t a t i in v s e 
k a k o r v e l j a , k a k o r da s t o j i: «§ 145 Kp. Зан.): 
pod vsem tem: «Привилегована Народна Банка Краље-
вине Србије nnafca доносиоцу педесет динара y сребру»; 
in naposled pod tem datum: «Београд 1. августа 19X4.» 
in podpisa: v-Члап ynpaoe Марко Стојановић — Гу-
вернер Ђорђе Вајферт». 

Poleg vsega tega stoje na licu, zgoraj in spodaj, 
blizu oglov, tudi razna števila, kontrolna in druga, 
ponekod tudi s črkami, ki so banki potrebna. 

Narobna stran tega ibankovca je izvedena v 
jasnomodri barvi, prav tako vsi nariski in besedilo 
( t u k a j f r a n c o s k o ) . Narobna stran je obložena 
s srbsko ornamentiko. Na njej je glavni narisek, na 
levi: srbski orel na podstavi iz lovorovih venčkov. 
Spodaj, na levi, na desni in na sredi so postavljeni 
znaki kmetijstva, rodovitnosti, obrta, trgovine, in
dustrije, plovitve. Zgoraj blizu oglov stojita na levi 
in desni debelo natisnjeni števili «50». 

Pod tem stoji na desni od orla francosko bese
dilo: «Banque Nationale Privilégiée du Royaume de 
Serbie — Cinquante Francs, payables en argent à 
présentation». 

Velikost tega bankovca (nariska) je 158 X 89 mm. 
* 

Za te bankovce, ki se jemljejo iz obteka, se do
biva z zameno popolna vrednost v drugih bančnih 
novčanicah. Zamena se vrši pri Narodni banki v 
Beogradu sami ali pa pri vsaki bančni podružnici 
v državi v času petih let; drugače ne bodo po.jare-
teku petih let od dne, ko izide ta poziv tretjič v 
«Službenih Novinah», ti bankovci več veljali in 
banka jih ne bo izplačevala. 

V B e o g r a d u , dne 19. julija 1928.; št. 81.302. 

Uprava 
Narodne banke 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

1682 Narodna banka 
kral jevine Srbov, Hrvatov in S lovencev . 

Po sklepu glavnega upravnega odbora Narodne 
banke v seji z dne 9. julija t. 1. in z odobritvijo go
spoda ministra za trgovino in industrijo VI. 3899 z 
dne 31. julija 1928. 

se jemljejo iz obteka 
bankovci Narodne banke po Din 10 v srebru 

predvojne III. izdaje. 
Popis tega bankovca je v glavnem: 
Ta bankovec je izdelan v dveh barvah, v modri 

in temnordečkasti, na rumenkastem papirju, v veli
kosti 13-9 X 8-4 cm. V papirju je spodaj na desni 
tudi vodni tisk (filigran), ki predstavlja glavo kosov
skega vojvode Miloša Obilica pod šlemom. 

Lice bankovca je tâko: 
a) V m o d r i b a r v i : 
Na levi strani slika deklice v narodnem kme-

tiškem motivu z guslami v rokah, niže od nje malo 
dete z odprto knjigo na kolenih, v katero piše. Nad 
dekličino glavo je natisnjeno debelo v oglu okvira 
na ščitu število «10». 

Na desni strani, zgoraj v oglu, je majhen četvero-
kotnik, na katerem je natisnjeno: «Закон од 23. сеп-
тембра 1885» in pod tem, ločeno s črtico: «§ 145. Kp. 
Зак. фалсификовање банкнота казни ce робијом». Pod 
tem četverokotnikom stoji pokončno venec iz lovo
rike, povezane v snop, s katerim je vodni tisk ob
robljen. 

Na sredi zgornjih okvirnih ornamentov je Mer-
kurjeva palica. 

Na praznem prostoru, med levo in desno stranjo, 
je natisnjeno to-le besedilo s podpisoma: «Привиле-
гована Народна Банка Краљевине Србије плаћа доно-
сиоцу десет динара y сребру. Београд, 2. Јануара 1893. 
Гувернер Ђорћв Вајферт. Члан Управе Тих. Ј. Марно-
вић.» Obe imeni sta natisnjeni v črni barvi. 

b) V t e m n o r d e č k a s t i b a r v i : 
Ves notranji prostor v okviru, ki je podloga 

modri barvi, je prepleten s koluti bizantinskega 
sloga. V sedmih teh kolutov sc vidi na sredi tega 
prostora sedem kronanih glav srbskih vladarjev iz 
dobe Nemanjićev. 

Na štirih krajih, blizu oglov tega bankovca, stoje 
navzkriž enaka števila, natisnjena v črni barvi; pri 
dveh izmed njih, in sicer pri spodnjem levem in 
zgornjem desnem, stoji spredaj črka, na sredi med 
vrstami navedenega besedila!, pa stoji število iz 
drobnejših številk, nego so v zgoraj rečenih številih. 

Narobna stran bankovca je taka; 
a) V m o d r i b a r v i : 
Na levi strani, med dvema arhitektonskima ste

broma, se vidi v perspektivi samostan Studenica, 
spodaj pa jo z bizantinskimi šarami obrobljen vodni 
tisk (ki je tukaj na levi narobni strani). Na arhi
tektonski steber stoji naslonjen srbski kmet, ki drži 
z levo roko plužne ročice, v desni pa piščal. Poleg 
pluga, spodaj, na levi, leži krava s teletom, kar pred
stavlja živinorejo, na desni od pluga, spredaj, tik 
do okvira, leže po polju proizvodi kmetovalstva, 
ribje lovi, trgovine in obrta. 

Na desni strani, v zgornjem oglu, visi heraldičen 
ščit, na katerem je srbski dvoglavi orel s kraljevsko 
krono na glavi in z oljkovo vejico na levi strani. 

Zgoraj na sredi je v arhitektonskih šarah na 
dveh krajih obrobljeno število «10», na sredi ban
kovca pa francosko besedilo: «Banque Nationale 
Privilégiée du Royaume de Serbie. Dix Francs, 
payables en argent à présentation». 

b) V t e m n o r d e č k a s t i b a r v i je izpolnjen 
tudi tukaj na narobni strani ves ostali prostor s 
koluti bizantinskega sloga. 

* 
Za te bankovce, ki se jemljejo iz obteka, se do-' 

biva z zameno popolna vrednost v drugih bančnih 
novčanicah. Zamena se vrši pri Narodni banki v 
Beogradu sami ali pa pri vsaki bančni podružnici 
v državi v času petih let; drugače no bodo po pre
teku petih let od dne, ko izide ta poziv tretjič v 
«Službenih Novinah», ti bankovci več voljali in 
banka jih ne bo izplačevala. 

V B e o g r a d u , dne 19. julija 1928.; št. 81.302. 
Uprava 

Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani, ;-> Tiska in izdaja: Delniika tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

76. V Ljubljani, dne 13. avgusta 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Poziv za nabiranje milih darov za pogorel« v Oorenjem 

Jezeru. 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove

naca». 
272. Popravka k zakonu o osrednji upravi za mere in 

dragocene kovine, . . . 
273. Popravek k zakonu o kontroliranju čistine izdelkov 

iz zlata, srebra in platine. 

274. Naredba o izplačilu razlike v prejemkih državnih 
uradnikov in ostalih uslužbencev za čas od dne 
1. oktobra 1923. do dne 1. maja 1924. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi ljubljanskega oblastnega odbora. 
Razglasi delegacije ministrstva tinanc v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

S. br. 2745/1. 

Dne 5. avgusta t. 1. je zadela vas G o r e n j e 
J e z e r o v občini Starem trgu ob Cerkniškem jezeru 
— tik ob italijanski meji — katastrofalna elemen
tarna nesreča. Na še nepojasnjen način je izbruhnil 
v kopi sena ogenj, ki se je zaradi vetra bliskoma 
razširil po vsej vasi ter jo v nekoliko urah vkljub 
nadčloveškim naporom prebivalstva in gasilnih dru
štev skoro popolnoma, upepelil. Požar je uničil 23 hiš 
z vsemi gospodarskimi poslopji in s skoro vsem in
ventarjem, senom in vsemi poljskimi pridelki, ki r>o 
bili pravkar spravljeni pod streho. Itak neimovito 
prebivalstvo— nad. 120 oseb —• jo sedaj brez strehe, 
brez hrane, brez obleke. Živina, kolikor je ni po
ginilo v ognju, je prav tako brez strehe in brez 
krme. Škoda se ceni na okroglo štiri milijone dinar
jev, zavarovalnina pa je vprav neznatna. Prebival
stvo, ki ga jo že leta 1917. zadela slična katastrofa, 
gloda obupno v prihodnost. Podpora, ki sva jo mogla 
dati pogorelcem г gospodom predsednikom oblastne 
samouprave, zadošča spričo ogromne škode komaj 
za prvo silo. Treba je prebivalstvu priskočiti na 
pomoč z večjimi sredstvi, da se mu vrne pogum in 
možnost in veselje do obnove skromnih bivališč. 

O b r a č a m s e z a t o n a b l a g a s r c a v s e 
ga p r e b i v a l s t v a l j u b l j a n s k e o b l a s t i 
z i s k r e n o p r o š n j o , n a j p r i s k o č i j o p o 
n e s r e č e n c e m n a p o m o č z d o b r o v o 1 j -
n i m i d a r o v i . Vsak, tudi najmanjši prispevek se 
hvaležno sprejme. Prebivalstvo sosednjih občin in 
vasi je zlasti naprošeno, naj daje pogorelcem pod
poro v naravi: živila, obleko, krmo, stavbni les, 
orodje itd. Pomožni odbor, sestavljen iz delavnih in 
nesebičnih mož, bo skrbel za to, da se bodo nabrani 
darovi v denarju in naravi racionalno uporabljali v 
pomoč vsem prizadetim pogorelcem. 

Darove sprejemajo: v Ljubljani veliki župan in 
mestni magistrat ljubljanski, na deželi pa vsi eresici 
poglavarji in uradi, ki jih ti določijo. 

V L j u b l j a n i , dne 8. avgusta 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodoplvec s. r. 

pini I. kategorije političnoupravni uradniki v 7. sku
pini I. kategorije dr. Vladimir F o n pri STeskem po
glavarju v Kamniku, Anton K r a j š e k pri sroskem 
poglavarju v Novem mestu, Ivo A n i č i ć, upravi
telj kastavskega sreza, . Vatroslav O n d r i s k a , 
upravitelj preloškega sreza, Rafael M a h n i č pri 
sreskem poglavarju"v Ptuju, Dominik D e r e a n i 
pri velikem županu v Mariboru in dr. Zvonko B r a 
t i n a pri sreskem poglavarju v Ptuju. 

Zapisnik o LXXXI. redni seji narodne skupščine 
z dne 18. junija 1928. 

Številka 182 z dne 9. avgusta 1928.: 
Odlok ministra za vere z dne 14. julija 1928.: 

Drju. Josipu S o m r e k u , profesorju v 4. skupini 
I. kategorije bogoslovnice v Mariboru, je izplače
vati od dne 26. maja 1928. osnovno plačo 10. stop
nje iste skupine in iste kategorije. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 24ega 
in 25. julija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) dose
danji italijanski državljan Milan P e r t o t, inženjer 
v Zagorju, rojen v Trstu, skupno- z ženo Jožico in 
dvema maloletnima otrokoma; 2.) Ivan R u g e l j , 
trgovec na Mirni, skupno z ženo Heleno in malo-
letno hčerko Heleno. 

Zapisnik o LXXXIÏ. redni seji narodne skupščine 
z dne 19. junija 1928. 

Številka 182/LX z dne 9. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. ju

lija 1928., s katerim se ustanavlja na filozofski fa
kulteti univerze v Beogradu psihološki seminar. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 181 z dne. 8. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju

nija 1928.: Postavljeni so: za političnouprasoie urad
nike v 4. skupini I. kategorije političnoupravni urad
niki v 5. skupini I. kategorije Maks W r i s c h e r pri 
velikem županu v Mariboru, dr. Alojzij Q r eg o r in, 
upravitelj brežiškega sneza, dr. Fran O g r i n, upra
vitelj kamniškega sreza, in Stjepan D u b e n i k v 
Čakovcu; za političnoupravnega uradnika v 5. sku
pini I. kategorije političnoupravni uradnik v 6. sku
pini I. kategorije Oton K e t t e pri velikem županu 
v Ljubljani; za političnoupravne uradnike v 6. sku-

Zakoni in kraljevske uredbe. 

272. 
Popravka k zakonu o osrednji upravi 

za mere in dragocene kovine, . . . 
V tem zakonu (Uradni list z dne 25. julija 1928., 

št. 251/70) naj se glasi: 
Začetek člena 2.: 
«Osrednja uprava opravlja vse administrativne 

in tehnične posle za izvrševanje zakona 0 merah, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi 
in zakona...» 

V drugi in tretji vrsti pod 1.) člena 3.: «... za
kona o merah, njih rabi v javnem prometu in nad
zorstvu nad njimi...» 

273. 
Popravek k zakonu o kontroliranju čistine 

izdelkov iz zlata, srebra in platine.* 
V tem zakonu (Uradni list z' dne 25. julija 1928., 

št. 253/70) naj se glasi druga polovica tretje vrste 
v členu 27. pravilno: «izdelke iz (ne: ali) zlitine iz 
zlata,». 

Uredbe osrednje vlade. 

274. 
Naredba 

o izplačilu razlike v prejemkih državnih 
uradnikov in ostalih uslužbencev za čas od 
dne 1. oktobra 1923. do dne 1. maja 1924.* 

Ministrski svet je i'zdal pod D. R. br. 61.000 z dne 
24. julija 1928. to-le odločbo: 

«Z odločbo ministrskega sveta D. R. br. 100.400 z 
dne 25. julija 1927. se je uredila poraba kredita 
10,000.000 dinarjev, ki je bil odobren v lanskem 
proračunu za izplačilo neporavnane razlike v prejem
kih državnim' uradnikom in ostalim uslužbencem, 
prevedenim in obdržanim v službi po zakonu z dne 
31. julija 1923., za čas od dne 1. oktobra 1923. do 
dne 1. maja 1924. S to odločbo je bila priznana pra
vica do omenjene razlike vsem prevedenim držav
nim uslužbencem tako-le: 

a) U r a d n i k o m: 
do razlike, ki se dobi, če se odbije od seštevka 

osnovne in položajne plače za 3 (tri) mesece leta 
1923. in za 4 (štiri) mesece leta 1924. seštevek vsot, 
ki so jih prejeli za ta čas kot plače po starem za
konu in predjeme, izplačane za mesece januar, fe
bruar, marec in april 1924. 

b) Z v a n i č n i k o m in s l u ž i t e l j e m : 
do razlike, ki se dobi, če se odbije od seštevka 

osnovne in položajne plače in nove zakonske stana
rine za isti čas seštevek zneskov, ki so jih prejeli 
kot prejšnje plače in pređjeme. 

Po tej odločbi ministrskega sveta se je izplače
vala v minulem proračunskem letu razlika v pre
jemkih tako, da so se izplačevali najprej oženjeni 
služitelji, ki imajo otroke, potem oženjeni brez otrok 
in naposled neoženjeni služitelji. Vzporedno z njimi 
se je izplačevala razlika onim« uradnikom kraljevine 
Srbije, ki so službovali leta 1914. in leta 1915. v 
Južni Srbiji ter so ostali tamkaj v službi do eva
kuacije države. 

Iz omenjenega kredita 10,000.000 dinarjev je bilo 
izplačano v minuLem letu samo neznatno število 
državnih uslužbencev. Ker kredit, določen s pro
računom, ni zadoščal, niso mogli biti izplačani niti 
vsi oni uslužbenci, ki jim je bilo z omenjeno odločbo 
ministrskega sveta priznano prvenstvo do izplačila. 

V proračunu za leto 1928./1929. je prav tako 
v partiji 62. odobren kredit 10,000.000 dinarjev za 
isti namen. Smatram, da bi moralo elužiti pri poraz
delitvi tega kredita za osnovo načelo, zadovoljiti 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. avgusta 1928., št. 179/LVÜI. — 
Tu so se vpoštevaM tudi vsi popravki, priobčeni v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 8. avgusta 1928., št. 181/LIX. 

ïkiii .l&^Lki^äj(^"J „x: 
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ekonomski slabše, in zato se usojam predlagati: 
Ministrski svet izvoli skleniti glede porabe te vsote 
to-le: 

osebe, ki so razliko že prejele. Od platežnika, ki je j postopanje, zlasti pa za nepravočasno pošiljanje po-
služboval v proračunskih letih 1926./1927. in 1927./ datkov, ki se zahtevajo, takoj poklicali na odgovor. 
/1928. v okolišu druge izplačilne blagajne in zate-

1.) V zmislu odločbe D. R. br. 100.400 z dne gadelj ne njegovemu uradu ne izplačilni blagajni ni 
25. julija 1927. naj se nadaljuje izplačevanje razliko 
v prejemkih za čas od dne 1. oktobra 1923. do dne 
1. maja 1924. prevedenim uslužbencem, pričenši s 
služitelji, kolikor ti še niso büi izplačani, in sicer 
po redu, ki je že določen: najprej oženjenim, ki 
imajo otroke, potem oženjenim brez otrok in na
posled neoženjenim. Če bi bilo po kreditu' mogoče, 
naj se začne po izplačilu teh služiteljev z izplačilom 
zvaničnikov, in sicer po istem kriteriju, osnovanem 
na zakonskem (bračnem) stanju, potem pa dalje po 
kategorijah, pri čemer naj se vpošteva, da se izpla
čajo predhodno skupine z manjšo plačo po vseh 
kategorijah. 

2.) Vzporedno s temi naj se izplača razlika v pre
jemkih rodbinam onih državnih uradnikov, ki so bili 
prevedeni s starega na novi zakon in so si pridobili 
na tej podstavi pravico do razliko, pa so umrli, ka
kor tudi upokojencem, ki so bili upokojeni s polnimi 
službenimi leti ali po dovršenem 65. letu starosti. 

3.) Iz tega kredita naj se dvigne vsota 1,000.000 
dinarjev in da na razpolago ministru za finance; iz 
nje naj se dovoljuje vkljub točkama 1.) in 2.) te od
ločbe v specialnih primerih z motivirano odločbo 
ministra za finance izplačilo onim državnim uradni
kom, ki v tej odločbi niso obseženi. 

4.) Minister za finance predpiše podrobnosti za 
izvrševanje te odločbe ministrskega sveta.» 

Da se prično po tej odločbi ministrskega sveta 
izplačevati razlike v prejemkih za zgoraj označeni 
čas uslužbencem, ki so obseženi v tej odločbi, se 
odreja vsem izplačilnim blagajnam (ki bodo s poseb
nim aktom generalne direkcije državnega računo
vodstva opozorjene na to odločbo), naj takoj zberejo 
potrebne podatke, če jih nimajo v svojih knjigah, 
jih izdelajo in pošljejo generalni direkciji državnega 
računovodstva — oddelku za izvrševanje proračuna. 
Podatki so ti-le: 

I. Z a s 1 u ž i t e 1 j e. 

1.) Skupno število služiteljev vseh uradov v 
okolišu dotične blagajne, ki jim je po gorenji od
ločbi izplačati razliko, toda tako, d a mora biti to 
število razčlenjeno v posebnih razpredelkih a) na 
oženjeHe, Id imajo otroke, b) na oženjene brez otrok 
in c) na neoženjene. To pa samo, kolikor je še ože-

mogoče ugotoviti, ali je prejel pripadajočo razliko 
ali ne in ali ima pravico do nove, se zahtevaj, 
da to dokaže s potrdilom takrat pristojne blagajne. 

Ko se otvorijo krediti za izplačilo razlike služi-
teljem, naj se nadaljuje, če se pokaže prost ostanek 
od vsote 10,000.000 dinarjev, ki je odobrena za to 
leto, izplačilo razlike zvaničnikom in potem uradni
kom nižjih kategorij po točki 1.) gorenje odločbe; v 
tem primeru naj se izda blagajnam posebna nak
nadna naredba. 

П. Z a r o d b i n e u r a d n i k o v , k i s o b i l i p r e 
v e d e n i s s t a r e g a n a n o v i z a k o n i n s o 
s i n a t e j p o d s t a v i p r i d o b i l i p r a v i c o 
d o r a z l i k e , p a s o u m r l i , k a k o r t u d i z a 
u p o k o j e n e « , k i s o b i l i u p o k o j e n i , s 
p o l n i m i s l u ž b e n i m i l e t i a l i p o d o v r 

š e n e m 6 5. l e t u s t a r o s t i . 

1.) Rodbine umrlih državnih uradnikov morajo 
predložiti osebno pismeno prijavo blagajni, pri ka
teri dobivajo sedaj svoje pokojninske prejemke; v 
prijavi morajo označiti ime in priimek umrlega urad
nika, njega zvanje, urad in službeni kraj na dan 
razvrstitve kakor tudi vse podatke, po katerih se 
da izračuniti razlika, do katere imajo pravico (glej 
obrazec, ki je sestavni del te naredbe). Svoje na
vedbe morajo podkrepiti s potrdiloma o razvrstitvi 
in upokojitvi; njiju navadne prepise morajo priložiti 
prijavam, njiju izvirnike pa pokazati blagajnam na 
vpogled. 

One rodbine, ki imajo pravico do prejema raz
like, a ne uživajo pokojnine, pa morajo predložiti 
prijave blagajnam, v katerih okolišu imajo stalno 
bivališče; v prijavi morajo označiti vse podatke po 
obrazcu, s to razliko, da navedejo v drugem raz-
predelku dan, mesec in leto, ko je umrl uradnik, po 
katerem jim gre pravica" do razlike. 

Za dokaz, da je bil dotični uradnik preveden po 
novem zakonu, služi potrdilo o razvrstitvi, če pa 
tega ni, potrdilo urada, kjer je služboval na dan raz
vrstitve. Glede podatkov o višini njegove plače po 
starem in po novem zakonu služi plačilna knjižica, 
če pa je ni, potrdilo blagajne, pri kateri je v med-
časju od dne 1. oktobra 1923. do dne 1. maja 1924. 
dobival prejemke. 

2.) Vsak upokojenec, bodisi da je bil upokojen s 

V B e o g r a d u , dne 1. avgusta 1928.; 
D. R. br. 61.000. 

iPo pooblastitvi ministra za finance: 

generalni direktor 

dr. Mih. T. Jovanović s. r. 

* 

Obrazec k razpisu D. R. br. 61.000/28. 

P r i j a v a 

za prejem razlike v prejemkih od m e s e c a 
oktobra 1923. do m e s e c a maja 1924. 

Po odločbi ministrskega sveta D. R. br. 61.000 
z dne 24. julija 1928. 

Ime in priimek. 

Zvanje, urad in službeni kraj 
predložitelja, upokojenega 
uradnika ali umrlega urad
nika ali upokojenca. 

Upokojen s polnimi službe
nimi leti ali po dovršenem 
65. letu starosti; dan, me
sec in leto. 

Lelna slstemizirana plača dne 
1. septembra 1923. 

Preveden po novem zakonu 
v zvanje z 
osnovno, (stopnja) položaj-
no plačo. 

Izračun razlike, do katere ima 
pravico. 

dne 1928. 

Predložitelj prijave: 

njenih služiteljev z otroki in brez otrok, ki vkljub polnimi službenimi leti, bodisi po dovršenem 65. letu 
temu, da so bili obseženi v odločbah D. R.'br. 73.401/ starosti, mora prav tako predložiti prijavo blagajni, 
/26 in 100.400/2%, iz kakršnihkoli razlogov še niso kjer dobiva svoje pokojninske prejemke, ter ozna-
bili izplačani ter se potezajo za razliko in imajo pni- citi v njej svoje ime in svoj priimek, zvanje, urad 
vico do nje, ker so bili dne 1. oktobra 1923. za- in službeni kraj na dan razvrstitve; ali je bil upo-
tečeni v službi in prevedeni po novem zakonu. 

2.) Skupno vsoto, v kolikršni bi bilo treba otvo
riti kredit za izplačilo razlike vsem, ki so obseženi 
v točki 1.), pri čemer je treba zopet razčleniti vsoto 
po zakonskem (bračnem) stanju: oženjeni, ki imajo 
otroke, oženjeni brez otrok in neoženjeni. 

Podatki se morajo poslati na posebnem listu z 
razpredelki in podrazpredelki, ki se točno ujemajo 
z besedilom pod 1.) in 2.). Seveda se morejo sosta-
viti šele, ko se posamično izvrši izračun za vsakega 
platežnika. ki ima pravico do te razlike. Ce poetline 
blagajne ne razpolagajo s potrebnimi elementi za 
sestavo teh podatkov, se morajo obrniti po prejemu 
te naredbe na urade v svojem okolišu, naj jim po
šljejo te podatke: dolžnost blagajn pa je, urediti in 
preizkusiti te podatke, ker so za točnost osebno od
govorni šefi izplačilnih blagajn (šefi okrožnih finanč
nih uprav, finančnih delegacij, direkcij, samostalnih 
blagajn itd.). Vse elemente (seznamke, preglede 
i. dr.), po katerih se podatki pod 1.) in 2.) urede in 
sestavijo, morajo pridržati blagajne pri sebi, da se 
eventualno vzporede in kontrolirajo s seznamki za 
izplačilu, ki se '»odo sestavljali, ko se porazdelitev 
kredita iz partijo 62. letošnjega proračuna izvrši in 
se krediti otvorijo. 

Ko se jo razdelil kredit v ta namen, se je neko-
likokrat pripetilo, da so zahtevale poedine izplačilne 
blagajne večje vsote, nego jih je bilo dejanski treba. 
To se je zgodilo zato, ker se je nepravilno izračunila 
razlika poedinili platežnikov ali ker so se vpisale v 
seznamke osebe, ki jim je bila razlika že izplačana 
iz dotičnoga kredita po proračunu za leto 1926./1927. 
Da bi se taki primeri ne ponavljali tudi pri tej pri
liki, se odreja blagajnam, naj izvrše te izračune 
skrbno in vestno, tako da predstavlja skupna vsota, 
ki se izračuni, samo dejanski znesek, v katerem je 
treba otvoriti kredit in odobriti izplačilo. Prav tako 
morajo blagajne, ki vpisujejo osebe v seznamke, 
strogo paziti na to, da ne pridejo v seznamke one 

ko j en s polnimi službenimi loti ali po dovršenem 
65. letu starosti; podatke o višini plače po starem 
in po novem zakonu (glej obrazec). Tudi ti morajo 
dokazati točnost svojih navedb v prijavi s potrdi
loma o razvrstitvi in upokojitvi; njiju prepisa mo
rajo priložiti prijavam, izvirnika pa pokazati bla
gajni na vpogled. 

Izplačilne blagajne morajo, ko ртејгаејо te pri
jave, kar najvestneje pregledati vse podatke, vzpo-
rediti s svojimi knjigami, kolikor je to mogoče, one, 
ki se nanašajo na izračun razlike, izvršiti ta izračun, 
potem pa sestaviti imenski seznamek, in sicer po-
sebe po točki 1.) in posebe po točki 2.) rodbin ali 
oseb, ki jim je treba izplačati dolžno razliko. 

Seznamki morajo obsezati iste razpredelke kakor 
prijave (po obrazcu) in poleg tega za vsako osebo 
ali rodbino točni znesek razlike, Id ji gre, prav tako 
pa tudi skupno vsoto, v kolikršni je treba po se-
znamku otvoriti kredit in odobriti izplačilo. 

Posebno se opozarjajo izplačilne blagajne na to, 
da morajo poslati generalni direkciji državnega ra
čunovodstva samo seznamke; prijave pa naj obdrže 
pri sebi. 

Skrajni rok, do katerega morajo predložiti vsi 
prizadeti poedinci svoje prijave izplačilnim, blagaj
nam (predlaganje prijav se nanaša samo na upoko
jence in rodbine umrlih državnih uradnikov), je do 
dne 1. s e p t o m b r a 1 9 2 8. Skrajni rok, do kate
rega morajo poslati blagajne generalni direkciji 
državnega računovodstva tako podatke pod I. (za 
služitelje) kakor tudi seznamke pod II. (za upoko
jence in rodbine umrlih uradnikov), pa je do dne 
15 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

Podatki pod I. in seznamki pod II. so morajo 
odpremiti (kot priloga) s posebnim spremnim aktom 
na celi poli s pozivom na to naredbo. 

Končno se opozarjajo vsi pristojni organi na to, 
da morajo izvršiti to naredbo kar najskrbneje in 
kar najvestneje, ker se bodo za vsako nepravilno 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 637. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 22. do dne 31. julija 1928. 

S r e z O O) 

Z o 
•ss 

N <U 
B 
3 

CO O 

Brežice . . . 
Kočevje . . . 
Krško . . . . 
Litija . . . . 
Logatec . . . 
Ljubljana, srez 
Novo mesto . 
Radovljica . . 

Skupina tiiuznih bolezni. 
2 

Skupaj . ! 8 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Črnomelj . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . •_ 

Skupaj 

7 
2 
3 
5 
1 
2 
7 

1 
. 
t 
, 

2 
1 
1 

1 
1 
4 
. 

5 

27 11 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

1 
1 
2 

1 
5 

1 

i 

2 

1 
1 
1 

i 
4 

1 
• 

1 

20 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Krško . 

1 I 

Skupaj 

s 
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ST e z Ч 
Si 

2 5 
E II 

сл o 

Kranj 
Kočevje . . . . 
Litija 
Logatec . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

OSpice. 
. ! 15 

— Morbilli. 

13 
5 

i 
12 

Skupaj 46 

2 
1 

2 
1 
• 
6 

. 

13 
1 

10 
24 

• 

* 

17 
1 

4 
2 
2 
2 

Krferita odrevenelost. — Tetanus. 
Črnomelj. . 
Litija . . . 
Novo mesto 1 

1 

1 

28 

Skupaj . j 2 2 
V L j u b l j a n i , dne 3. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

Št. 16.483. 

Razglas. 
Ш 8 

Ljubljanski oblastni odbor razpisuje na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dno 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, d r u g o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o za zgradbo sedmih opornih zidov na 
oblastni cesti o d K r a n j a d o J e z e r s k e g a. 

Proračunjena vsota znaša 457.367 Din; potrebna 
kavcija: 45.900 Din. 

Licitacija se bo vršila dne 
2 0. a v g u s t a 1 9 2 8. o b 1 1 . u r i 

v prostorih gradbenega oddollca oblastnega odbora 
v Ljubljani, Gosposka ulica št. 15Д. 

Ostali pogoji so razvidni iz razpisa za pTVo lici
tacijo v uradnem listu «Samoupravi» št. 7-z dne 
20. julija 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 10. avgusta 1928. 

Ljubljanski oblastni odbor. 

Za predsednika: E. J a r c s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 1121/9 pr. ex 1928. 

Razglas. 
Po razpisu generalne- direkcije davkov v Beo

gradu z dne 7. julija 1928., št. 88.432, je ukinil na
mestnik ministra za finance, gospod minister za 
trgovino in industrijo, z odlokom z dne 7. julija 
1928., G. D. P. br. 88.432, davčni urad v Velikih 
Laščah in dodelil posle tega urada davčnemu uradu 
v Ribnici. 

S tem so prideljonc vse davčne občine veliko-
laškega davčnega okraja: Cesta, Dvorska vas, Kom-
polje, Krvava peč, Lužarjo, Male Poljane, Osolnik, 
Pođgora, Selo, Sv. Gregor, Turjak, Mlaka, Velike 
Lašče, Videm, Zagorica in Zdenska vas davčnemu 
uradu v Ribnici. 

Davčni urad v Velikih Laščah prestane urado-
vati dne 31. avgusta 1928. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 8. avgusta 1928. 

Namestnik delegata: Bonaf s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 
Pred s. 690/5/20—10. 3—2 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda, s l u ž 

b a s t a l n e g a s o d n e g a i z v e d e n c a -
z d r a v n i k a z nastopom dne 1: novembra 1928. 

Letna plača znaša 18.000 Din. 

Prošnje, opremljene s prilogami in kolkovane, 
naj se vlože do dne 

3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu, pri katerem so reflek-
tantom na vpogled tudi natančnejši pogoji. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 7. avgusta 1928. 

S 7/28—65. 1702 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, ki jo je sklenila dne 

7. avgusta konkurzna dolžnica Josipina T o p l a k , 
obvdovela Bernard, posestnica na Polzeli, s svojimi 
upniki za 20 % njih terjatev, in sicer 10 % plačlji
vih do dne 31. decembra 1928., ostalih 1 0 % pa do 
dne 30. junija 1929. 

Kot porok in plačnik je pristopil k tej poravnavi 
Friderik Toplak, trgovec na Polzeli. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1928. 

S 2/28—22. 1694 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Ivan L a v r i č v Toplicah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 2/28 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 2. avgusta 1928. 

S 7/28—1. 1695 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Josipa P e 

t s c h o t a, trgovca v Kočevju. 
Konkurzni komisar: Anton Savel j , sodnik okraj

nega sodišča v Kočevju. 
Upravnik mase: Franc Huber, trgovec v Ko

čevju. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ko

čevju dne 2 3. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih. Ogla-
sitveni rok do dne 8. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri okrajnem sodišču v Kočevju dne 
2 2. s e p t e m b T a 1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 4. avgusta 19H8. 

S 5/28—95. 

Sklep. 
1701 

Konkurzna stvar Alojzija P u n g e r č i č a , pro-
tokoliranega trgovca in posestnika v Škocijanu. 

Narok za prisilno poravnavo se določa na dan 
3. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enajstih pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 58. 

Prezadolženec je predlagal prisilno poravnavo v 
tem zmislu, da plača upnikom I. in П. razreda, celot
no terjatev, upnikom HI. razreda pa 20 %, in sicer 
1 0 % takoj po sklenitvi prisilne poravnave, 1 0 % 
pa do dne 6. februarja 1929. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek IL, 
dne 6. avgusta 1928. 

S 32/27—41. 1700 

Sklep. 
V konkurzu Rože K o v a č e v e , neprotokolirane 

trgovko z mešanim blagom na Bledu I, se določa 
narok za ugotovitev naknadno priglašenih in onih 
terjatev, ki bi se morda še priglasile do dne 15. sep
tembra 1928., na dan 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob 
devetih pri okrajnem sodišču v Radovljici v sobi 
št. 26. 

V R a d o v l j i c i , dne 9. avgusta 1928. 

Konkurzni komisar: dr. Štular s. r. 

Cw Ha 422/28—2. 

Oklic 
1693 

Jožefu H a s e n m a I u, posestniku pri .Sv. Lov
rencu na Dravskem polju št. 52, je vročiti v pravdni 
stvari Posojilnice v Ptuju, r. z. z o. z., sklep z dne 
7. avgusta 1928., opr. št. Cw Ha 422/28—1, s kate
rim se mu obenem dostavlja menični plačilni nalog. 

Ker pa je po poročilu poštnega urada Jožef 
Hasenmal že umrl, se mu postavlja za skrbnika Jurij 
Sluga, odvetniški kandidat v Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II. a, 
dne 7. avgusta 1928. 

Cw Ha 438/28—2. 1692 

Oklic. 
Jožefu P r e d i k a k i , posestniku v Podložu, se

daj nekje v Ameriki, je vročiti v pravdni stvari 
Hranilnega in posojilnega društva v Ptuju, sedaj 
Posojilnice v Ptuju, r. z. z o. z., sklep z dne 7. av
gusta 1928., opr. št. Cw Ha 438/28—1, s katerim se 
mu obenem dostavlja menični plačilni nalog. 

Ker je bivališče Jožefa Predikalce neznano, se 
mu postavlja za skrbnika Jurij Sluga, odvetniški 
kandidat v Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II. a, 
dne 7. avgusta 1928. 

T V 25/28—2. 1676 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo vdove Ane T u r n š k o v e , trgovke 

in posestnice v Rečici ob Savinji, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne zavarovalne police, 
ki j ° J6 prosilka baje izgubila: Zavarovalna polica 
zavarovalne banke «Slavije» v Ljubljani na znesek 
4000 K ali 1000 Din in na ime rajnega moža Antona 
Turnška. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od 
dne tega razglasa, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je zavarovalna polica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 25. julija 1928. 

E 234/28—9. 1723 

Dražbeni oklic 
Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 98 (pašnik, 
hosta [sedaj njiva]), in b) zemljiška knjiga Buikošek, 
vi. št. 141 (travnik). 

Cenilna vrednost: ad a) 1565 Din 50 p in ad b) 
1600 Din 50 p; najmanjši ponudek: ad a) 1044 Din 
in ad b) 1067 Din. 

Površina: 64 a 38 m 2. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri vori. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki1 je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 6. avgusta 1928. 

1136/28—10. 1653 

Dražbeni oklic. 
Na predlog J u ž n o š t a j e r s k e h i a n i 1 n i e e 

v C e 1 j u bo dne 12. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Teharje, a) vi. št. 76: hiša in hlev, ce
nilna vrednost 10.500 Din, zemljišča (njive, gozdi in 
travniki), cenilna vrednost 14.643 Din, skupaj 
25.143 Din, najmanjši ponudek 16.800 Din, služ
nostna pravica hoje, gonje in vožnje 50 Din; b) vi. 
št. 325: njiva, cenilna vrednost 1374 Din 10 p, naj
manjši ponudek: 1000 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j : ad a) 2600 Din, ad b) 200 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 24. julija 1928. 

E 3259/28. 1605 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . a v g u s t a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Sv. Pe
tra predmestje, I. del, vi. št. 388. 

Najmanjši ponudek: 500.000 Din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 30. junija 1928. 
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E 1090/28—6. 1638 
Dražbeai oklic. 

Dne 2 4. a v g u s t a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi it. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Moste, 
vi. št. 270. 

Cenilna vrednost: 4628 Din; najmanjši ponudek: 
3085 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ae ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitedga, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 18. julija 1928. 

548 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licitacije 
med 10. in 11. uro predsedniku komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. Licitacija se bo vršila ob 11. uri. 
Vsak ponudnik mora položiti po odredbah člena 88. 
zakona o državnem računovodstvu najkesneje do 
10. ure na dan licitacije pri glavni blagajni direk
cije državnih železnic v Zagrebu kavcijo 5 % po
nujene vsote. 

O položeni kavciji izda blagajna revorz, ki ae 
mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. Li
citanti se opozarjajo, da morajo podpisati na dan 
licitacije izjavo, da poznajo pogoje, po katerih je 
treba izvesti predmetna dela, in da pristajajo, dra
žiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 31. julija 1928. 

1666 Opr. št. P 22/28—1. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

10. julija 1928., opr. št. L 3/28/6, je bil Gotard 
C u k j a t i, posestnik v Trzinu št. 2, zaradi zaprav-
ljivosti in pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Josip Kralj, po
sestnikov sin v Zid eh št. 1. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I., 
dne 1. avgusta 1928. 

Letnik X. 

Licitacija se bo vršila dne 4. s e p t e m b r a 
1 9 2 8. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 75 z dne 10. avgusta 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 6. avgusta 1928. 

Razne objave. 
1697 

Razzasi razoib uradov in oblastev. 
Št. 6323/28. 

Razglas. 
1699 

J u g o s l o v a n s k a t i s k a r n a v L j u b 
l j a n i , r. z. z o. z., uživa po naredbi gospoda mini
stra za finance z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 
(Uradni list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1), opro
stitev od plačevanja taks, navedenih v tej naredbi, 
izza dne 7. avgusta 1928. za čas, dokler veljajo se
danja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 7. avgusta 1928. 

St. 33.298ЛГ—1928- 1 6 6 7 ^ - 2 

Razglas o pleskanju železnih mostov v 
območju zagrebške železniške direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu razpisuje 
na podstavi zakona o državnem računovodstvu jav
no ofertno licitacijo za obnovitev namaza železniških 
železnih mostov na dan 6. s e p t e m b r a 1928. , 
in sicer po nastopnih progah: 
1.) proga Kloštar-Koprivnica z okoli 

547 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 10.940 Din, 

2.) proga Caprag-Karlovac z okoli 
3856 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 77.120 Din, 

3.) proga Dobrljin-Banjaluka z okoli 
2098 m» popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 41.960 Din, 

4.) proga Zapreèic-Cakovec z okoli 
6495 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 129.900 Din, 

5.) proga Bjelovar-Virovitica z okoli 
686 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 13.720 Din, 

skupaj . . 273.640 Din. 
Pleskanje mostov se odda po poedinih progah; 

zato se morajo postaviti v ponudbi za vsako poedino 
progo posebne cene. 

Dela se morajo začeti na vsaki poedini progi v 
osmih dneh od dne, ko se firma obvesti, da se ji je 
delo oddalo; rok za njih dovršitev na poedinih pro
gah pa je najkesneje do dne 15. novembra 1928. 

Ponudbe je treba napisati na obrazcih, ki jih je 
za to posebe izdelala direkcija državnih železnic. 
Obče in posebne pogoje za izvršitev teh del lahko 
vpogledajo interesenti ' pri gradbenem oddelku v 
П. nadstropju, soba št. 69, vsak delavnik med urad
nimi urami; lahko pa jih tudi kupijo za 30 Din. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako na njem: cPonudba za pleskanje železnih 
mostov na dan 6. septembra 1928. ponudnika N. N.> 
(ime in priimek). 

Natečaj za učence obrtne železniške Sole 
v Subotici.* 

Obrtna železniška šola v subotiški delavnici 
sprejme za šolsko leto 1928./1929. v I. raared 
30 učencev (vajencev) za izučevanje v nastopnih 
obrtih: ključaničaTskem, strugarskem, kovaškem, 
livarskem, kleparskem, mizarskem, barvarskem in 
tapetniškem. 

Pouk v šoli za praktično in teoretično izobrazbo 
traja tri leta. Pogoji za sprejem so ti-le: 

1.) V šolo se sprejmejo kandidati z najmanj 
dvema razredoma gimnazije ali druge srednje šole, 
ki niso mlajši od 14 let in ne starejši od 17 let, ki 
so telesno in duševno zdravi, dobrega vedenja,, dr
žavljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
dobro vešči službenemu jeziku zaradi pouka v šoli. 

2.) Učenci morajo predhodno opraviti sprejemni 
izpit ra službenega jezika in iz računstva kakor tudi 
iz zgodovine in geografije naše dTŽave. 

3.) Zavezani so, redno hoditi k pouku in k delu 
v šoli; biti morajo marljivi, med šolskimi počitnicami 
pa morajo delati v šolski delavnici ali tam, kamor 
se porazdele. 

4.) Vesti se morajo zgledno in se pokoravati 
železniškim predpisom, ki veljajo za vse delavce v 
delavnici. 

5.) Roditelji ali varuhi morajo privoliti, da vsto
pijo njih otroci v izučevanje v obrtu, in morajo skr
beti za njih primerno vzdrževanje, dokler se h-
učujejo. 

6.) Sprejmejo se samo oni prosilci, ki izpolnjujejo 
gorenje pogoje, in sicer po izboru šele, ko jih pre
gleda zdravnik in ko opravijo sprejemni izpit. 

Zdravniški pregled izvrši železniški zdravnik v 
delavnici dne 3 0. a v g u s t a 1 9 2 8., sprejemni iz
pit pa bo dne 31 . a v g u s t a 1 9 2 8. Za zdravniški 
pregled morajo prinesti kandidati s seboj 23 Din. 

Prvenstvo za sprejem v šolo ob izpolnjenih go
renjih pogojih imajo otroci železniških uslužbencev, 
vojnih invalidov in vojne sirote. 

Sprejeti učenci dobivajo od delavnice v prvem 
letu samo dnevnico 12 Din; v drugem in tretjem 
letu dobivajo 14, 16, pa tudi 18 Din. 

Pouk se začne dne 3. septembra 1928. 
Vsi oni, ki žele vstopiti v to šolo, morajo biti 

točno dne 30. avgusta 1928. ob osmih v delavnici. 
Pri tem morajo predložiti osebno te-le..dokumente: 

1.) prošnjo za sprejem, opremljeno s kolkom za 
5 Din; 

2.) krstni list; 
3.) šolsko izpričevalo: 
4.) domovnico; 
5.) očetovo ali varuhovo dovolilo. 
Kandidati se opozarjajo, naj ne pošiljajo teh 

dokumentov po pošti, ampak naj jih prineso osebno 
dne 30. avgusta 1928. Kdor tega dne ne pride, se 
pozneje ne bo vpošteval. 

Iz uprave železniške delavnice v Subotici, 
dne 1. avgusta 1928.; št. 2600. 

Narodna banka. 
Natečaj za uradniške pripravnike. 

Po sklepu upravnega odbora Narodne banke ob
javlja bančna direkcija s tem natečaj za sprejem 
desetih uradniških pripravnikov v službo Narodne 
banke. 

Na ta natečaj se sme prijaviti vsakdo, ki izpol
njuje te-le pogoje: 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev po rojstvu; naturaliziran državljan 
pa mora biti srbsko-hrvatsko-slovenske narodnosti. 

2.) Biti mora dobrega vedenja. 
3.) Biti ne sme pod skrbstvom ali v konkurzu. 
4.) Biti no sme obsojen ali v kazenski preiskavi. 
5.) Dovršiti je mora] v državi ali v inozemstvu 

univerzo ali višjo trgovinsko akademijo, ki je fakul
tetne veljave, ali državno trgovinsko akademijo v 
državi ali v inozemstvu. 

6.) Biti mora telesno in duševno popolnoma 
zdrav. 

7.) Biti mora vojaški obveznik. 
8.) Biti ne sme mlajši od 20 in ne starejši od 

31 let. Vse te pogoje dokaže kandidat s potrdili 
pristojnih oblastev, zdravje pa z izpričevalom zdrav
nika, ki ga določi banka. 

Po izvršenem izboru, a pred sprejemom v bančno 
službo, morajo opravljati kandidati sprejemni izpit 
iz nastopnih predmetov: pismeni izpit: 1.) iz dvoj
nega knjigovodstva, 2.) iz trgovinskega in bančnega 
računanja, 3.) iz korespondence; ustni izpit pa 4.) iz 
trgovinskega in meničnega prava. 

Izmed prijavljenih kandidatov izbere direkcija 
trideset kandidatov, ki jih pripusti k izpitu. 

Izmed onih kandidatov, ki izpit opravijo, izbere 
bančna uprava deset kandidatov, ki jih «prejme za 
začasne bančne tiradniške pripravniikie. 

Ko dovrše pripravniki leto dni začasne službe, 
morajo opraviti izpit, predpisan v uredbi o bančnih 
uradnikih, da se definitivno sprejmejo v bančno 
službo. 

Sprejeti kandidati bodo službovali do d efini ti v-
nega sprejema pri bančni centrali v Beogradu, po
tem pa se po potrebi porazmeste v poslovanje pri 
eni ali drugi bančni podružnici. 

Prošnje z dokumenti sprejema bančna direkcija 
najkesneje do dne 1. o k t o b r a 1 9 2 8. 

Izpit, določen v tem natečaju, se bo opravljal 
.koncem meseca oktobra. 0 izpitnem dnevu se ob
vestijo kandidati pismeno. 

V B e o g r a d u , dne 6. avgusta 1928. 
Uprava Narodne banke. 

Št. 5698. 1689 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dovržitvenih del pri Dečjiem domu na Mir ju v 
Ljubljani d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

1662 3—2 Poziv upnikom. 
Z a d r u ž n a g o s t i l n a v M a r i b o r u , re-

gistrovana zadruga z omejeno zavezo, se je raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo,. 
naj prijavijo terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V M a r i b o r u , dne 1.avgusta 1928. 
Likvidator: 

Josip Mielej s. r., pekovski mojster v Mariboru, 
Koroška cesta št. 21. 

1690 3-1 Poziv upnikom. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. avgusta 1928., št. 180. 

J u g o s l o v e n s k a h r a n i l n i c a i n p o 
s o j i l n i c a , r. z. z o. z. v P t u j u, se je po sklepu 
občnega zbora z dne 13. maja 1928. Tazdružila ter 
je prešla v likvidacijo. 

Eventualni upniki se pozivljejo, naj priglase 
podpisanemu likvidatorju terjatve v 14 dneh. 

V P t u j u , dne 8. avgusta 1928. 
Likvidator: 

Jakob Tobias s. r., višji davčni upravitelj v p. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani« м Tiska in izdaja: Delniika tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

77. V Ljubljani, dne 16. avgusta 1928. 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 276. 

Vsebina« 
. Uredba za izvrševanje zakona o posesti in nošenju orožja. 
blagovni promet grško-romunski, grško-bolgarski, grško-madžarski, grško-avstrijski, grško-češkoslovaški in grško-poljski. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

2 7 5 . 
Uredba ministra za notranje posle 

za Izvrševanje zakona o posesti In nošenju 
orožja.* 

Na podstavi člena 47. zakona o posesti in nošenju 
orožja z dne 14. junija 1928. («Službene Novine» z 
dne 28. julija. 1928., št. 172/LV**) predpisujem za 
izvrševanje tega zakona pravilnik, ki se glasi: 

I. Obče odredbe. 

* § 1 -
Kadar se označuje v tem pravilniku člen, a se ne 

omenja dotični zakon, se nanaša ta člen na zakon o 
posesti in nošenju orožja. 

§ 2 . 
V spornih primerih, ali naj se smatra predmet 

za orožje po tem zakonu ali ne, mora ugotoviti pri
stojno upravno oblastvo, ali je ta predmet sposoben 
za uspešen napad ali obrambo. Prav tako mora po-
izvedeti, za kakšno rabo se izdeluje dotični predmet, 
odnosno ali je bil prenarojen zato, da bi se prvotni 
namen izprerhenil za napad ali obrambo. Po tem 
opredeli upravno oblastvo predmet in določi, če ga 
smatra za orožje, tudi vrsto, v katero spada po raz
delitvi v členu 2. 

§ 3 . 
Za strelivo je smatrati vsak predmet, ki je nalašč 

pripravljen, da služi z eksplozivnim učinkom smo
tru, označenemu v členu 1., pa tudi razstrelila sama 
vsake vrste, ki se uporabljajo za neposrednje ali 
posrednje nabijanje strelnega orožja. 

§4. 
Za lovske puške po točki 1.) člena 3. je treba 

smatrati vse vrste navadnih pušk za svinčeno zrnje, 
ki služijo za lov ter nimajo posebne priprave, s ka
tero bi se izpopolnjovala tehnika sproževanja in 
streljanja. 

§ 6 . 
Za lovske karabinke je treba smatrati lovsko 

puške za kroglo z eno ali več cevmi, izmed katerih 
sme biti katera tudi za svinčeno zrnje; sem spadajo 
tudi vse vojaške puške, predelane za lovske na
mene, ki imajo vsaj izpremenjeno pripravo za vizi-
ranje in drugo sprožilo za pospešeno streljanje. 

§ 6 . 
Ministrstvo za vojsko in mornarnico pošlje mini

strstvu za notranje posle seznamek pušk in revol
verjev ki je z njimi oborožena naša vojska in ki 
se smatrajo potemtakem za vojaško orožje. 

V spornih primerih, ali naj so smatra orožje po 
členu 5. za vojaško ali ne, pošlje upravno oblastvo 

to orožje pristojni komandi divizijske oblasti ter 
zahteva njeno mnenje; o vrsti orožja pa odloči na 
podstavi tega mnenja upravno oblastvo prve stopnje 
po členu 1., drugem odstavku. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 80. julija 1928., št. 173/LVI. 

** Uradni list z dne 1. avgusta 1928., št. 260/72. 

V spornih primerih, ali naj se smatra orožje za 
orožje vojaškega značaja po členu 6., je postopati 
skladno z odredbami prednjega paragrafa. 

§ 8 . 
Ono orožje po zakonu o posesti in nošenju orožja, 

ki ne spada po odredbah členov 4., 5. ali 6. pod vrste 
orožja, označene v členu 2., točkah 2.), 3.), odnos
no 4.), je smatrati za dopuščeno orožje po členu 3., 
točki 2.), kolikor niso to lovske puške, samokresnice 
in kremenjače. 

Dopuščeno orožje po členu 3., drugem odstavku, 
je hladno lovsko pripasno orožje (lovski nož), prav 
tako flobertke in puške na stisnjeni zrak, če se mo
rejo po svojem učinku vobče šteti med orožje. 

Puške na vzmet, ki služijo za streljanje v tarčo, 
ne spadajo pod odredbe zakona o posesti in nošenju 
orožja. 

II. Posest in nošenje orožja. 

§ 9 . 
Orožje, označeno v točki 1.) člena 3., odnosno v 

§ 4. tega pravilnika, sme imeti dotični hišni gospodar. 
Za imovino, ki je. zaščitena z obrambo po čle

nu 7., je smatrati načeloma vso premično in nepre
mično imovino v hiši ali v stanovališču vobče (ka
kor senike, hleve, teriilnice, vodne mline itd.), od
nosno v njega neposrednji bližini kakor tudi na 
pašnikih. 

§10 . 
Nošenje orožja izven hiše za obrambo imovine 

(člen 7.) se smatra za dopuščeno samo, če so zahte
vale obstoječe razmere obrambo z orožjem ali če 
ga zahteva zavarovanje varnosti zoper napade zveri 
ali razbojnikov. 

Katere občine je treba šteti med take kraje, 
razglasi veliki župan najkesneje v 30 dneh po raz
glasitvi tega pravilnika. Ta razglas prekliče veliki 
župan, ko prestanejo razmere, ki so ga provzročile. 

Če se pojavi kesneje za občino potreba takega 
razglasa, poda upravno oblastvo primeren predlog 
ministru za notranje posle. 

§ 1 1 . 
Na streliščih, ki jih dovoli pristojno občeupravno 

oblastvo, smejo rabiti člani strelskih in lovskih dru
štev orožje za streljanje tudi brez orožnega lista. 

Če minister za vojsko in mornarnico pri strelskih 
tekmah ali za posebne zasluge podari komu vojaško 
orožje, obvesti ministrstvo za vojsko in mornarnico 
o tem darilu v 8 dneh zaradi evidence pristojno 
upravno oblastvo prve stopnje, to pa izda obdaro-
vancu o tem potrdilo brez takse. 

To velja tudi, če se učini tako darilo zaslužnemu 
društvu. 

Ce namerja obdarovanec vojaško orožje nositi, 
mora zahtevati na podstavi izdanega potrdila orožni 
list, ki ga izda upravno oblastvo druge stopnje ter 

navede v njem tudi odločbo ministra za vojsko in 
mernarnico. 

§ 12. 
Ministrstvo za vojsko in mornarnico obvesti mi

nistrstvo za notranje posle, katero voja"ško orožje 
spada v službeno opremo rezervnih častnikov. 

Zaradi dovolila za posest in nošenje vojaškega 
orožja se morajo obrniti rezervni častniki s prijavo 
brez takse na pristojno občeupravno obiastvo prve 
stopnje s popisom orožja in potrdilom o svojem činu 
pri vojski. Namesto tega uradnega potrdila lahke 
služi tudi dokaz o članstvu pri društvu rezervnih 
častnikov. 

§ 13. 
Uprave mest, katerih stražniki so opremljeni z 

vojaškim orožjem ali ki žele opremiti svoje straž
nike z vojaškim orožjem, se morajo obrniti z obraz
loženimi prošnjami po pristojni poti na ministra && 
notranje posle, ki ukrene, česar je treba, da se iz-
posluje dovolilo ministra za vojsko in mornarnico. 

§ 14. 
Upravno oblastvo druge stopnje vodi posebno 

evidenco o vojaškem orožju in orožju vojaškega 
značaja, glede katerega je izdalo orožni list ali dovo
lilo za opremo občinskih stražnikov. 

Upravno oblastvo prve stopnje, ki je izdalo do
volilo po § 12. tega pravilnika, pošlje zaradi evi
dence potrebne podatke nadrejenemu upravnemu 
oblastvu. 

§ 15. 
Za zaprisežene organe z značajem javne stražo 

po členu 16. se smatrajo, kadar_ vrše stražniško 
službo, tudi čuvaji v privatni službi, ki so po ve
ljavnih predpisih prisegli pri pristojnem upravnem 
oblastvu. V tem primeru morajo nositi ti organi 
službeni znak in listino o pravici, imeti in nositi 
orožje; to listino izda pristojno oblastvo po oprav
ljeni prisegi. 

§16. 

Kadar nosijo orožje javni uslužbenci in organi 
z značajem javno straže, za katere v službi ni pred
pisano, da morajo nositi na podstavi člena 16. uni
formo ali posebne službene znake, morajo imeti pri 
sebi tudi potrdilo o identičnosti s fotografijo; to 
potrdilo se sme izdati obenem z listino o pravici, 
imeti in nositi orožje. 

V listini je treba točno označiti okoliš (rejon) 
in službo, na katera se nanaša pravica, imeti in no
siti orožje. 

III. Prijavljanje orožja in oblastvena dovolila. 

§ 17-
Orožje se lahko prijavi pismeno aJi ustno. 
Prijavo mora podati imetnik orožja (hišni gospo

dar v primeru iz člena 7.) ali njegov zakoniti na
mestnik. 

Prijavi je zavezano tudi orožje, ki se je nabavilo 
na podstavi dovolila po členu 18.; če se ne prijavi, 
se to kaznuje po členu 30. Prav tako je zavezano 
prijavi tudi orožje, ki se podeduje. 

Prijava orožja se. mora podati državnemu uprav
nemu (policijskemu [političnemu]) oblastvu prve 
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stopnje, kjer je to v kraju občine, kjer 
občinskemu oblastvu. 

§ is- ; 
Državno policijsko (politično) ali občinsko ob-

lastvo vpiše prijavo po prednjem paragrafu, ko jo 
prejme, v «Register prijavljenega orožja» (obrazec 
pod L), v katerem morajo biti ti-le podatki: 1.) Za
poredna številka. 2.) Ime. 3.) Poklic. 4.) Stanovališče ' 
imetnika orožja. 5.) Količina, vrsta in popis orožja. 
6.) Pripomba. Na koncu registra se vodi abecedno 
kazalo, v katero se vpisujejo imena prijaviteljev in 
zaporedne številke registriranih prijav. 

V prvih osmih dneh meseca januarja in julija 
vsakega leta mora poslati občinsko oblastvo nad
rejenemu sreskemu poglavarju prepis vseh vpisov v 
register za minulo poluletje; če pa je trpba, sme od
rediti treski poglavar tudi pogostnejše poročanje o 
izpremembah in prijavljanje novega orožja. 

Prijavo vojaškega orožja rezervnih častnikov 
inora poslati občina najkesneje v treh dneh nad
rejenemu sreskemu poglavarju zaradi dovolila po 
členu 13., odnosno po § 14. tega pravilnika. 

§ 19. 
Državno policijsko (politično) ali občinsko ob

lastvo mora izdati o vsakem vpisu v register pri
javljenega orožja njega imetniku reverz: «Potrdilo 
o prijavi orožja» (obrazec pod II.). 

Te obrazce tiska državna tiskarna, in sicer: po-
sebe v cirilici, posebe v latinici in posebe v sloven
skem jeziku, ter jih pošilja po določeni ceni kot 
predmet državnega monopola na zahtevo občinam, 
odnosno policijskim (političnim) oblastvom. 

To potrdilo je smatrati za dovolilo za posest pri
javljenega orožja. 

Ce se prijavi orožje iz točke 1.) člena 3., nista 
prijava in reverz po členu 46. zavezana nobeni taksi. 

§20. 
Ce prijavi orožje kdo, ki po členu 18. ne sme 

dobiti dovolila za nabavo, mora sestaviti občinsko 
oblastvo o tem zapisnik, ako se ni podala prijava 
pismeno, ter poslati prijavo s svojim poročilom vred 
nadrejenemu sreskemu poglavarju, ki odloči o pred
metu skladno s členom 17.. tretjim odstavkom. 

§ 2 1 . 

Prošnje za dovolilo za nabavo in posest, odnosno 
za nošenje orožja, morajo obsezati: prosilčevo ime, 
njega poklic, stanovališče in starost kakor tudi na
vedbo, s katero se dokazuje, da je potreba glede 
orožja osnovana: nadalje je treba točneje označiti 
orožje, ki ga kdo nabavlja, odnosno želi nositi. 

Te prošnje je treba vlagati po pristojni občini 
ali pa neposredno pri pristojnem državnem uprav
nem (policijskem [političnem]) oblastvu. Občina mora 
naznaniti v spremnem poročilu, ali je glede prosilca 
kaj zaprek po členu 18., točkah 1.) do 6.). 

Po teh predpisih je treba postopati tudi, če se 
nanaša zahteva samo na posest orožja iz člena 3., 
točke 2.). 

§22 . 
Državno upravno (policijsko [politično]) oblastvo 

pribavi po členu 18. o vloženi prošnji poročila pod
rejenega oblastva ali mnenje. podrejenih organov 
javne varnosti ter izda po oceni vseh okolnosti do
volilo ali pa rešitev, s katero prosilčevo zahtevo 
zavrne. 

§23. 
Dovolilo za nabavo in posest orožja se dà za 

točno označeno vrsto in število orožja ter opravi
čuje nabavo v dobi enega leta. Ta rok se mora v 
dovolilu zapisati z besedami. 

Orožje, nabavljeno na podstavi tega dovolila, se 
mora prijaviti državnemu upravnemu (policijskemu 
[političnemu]) oblastvu, ki izda nato «Potrdilo», 
določeno e § 19. tega pravilnika. 

Ce nastopijo razlogi iz člena 21., odvzame pri
stojno upravno oblastvo to dovolilo s svojo odločbo 
po § 32. tega pravilnika. 

§24. 

Državno upravno (policijsko [politično]) oblastvo 
prve stopnje vodi «Register o izdanih dovolilih za 
nabavo in posest, orožja» (obrazec pod III.). 

Na koncu registra se vodi abecedno kazalo, v 
katero se vpisujejo imena oseb, ki so se jim dovolila 
izdala, in zaporedne številke v registru. 

§25. 
Orožni list daje pravico, imeti in nositi orožje, 

ter opravičuje nabavo ustrezne količine streliva. 

pa ga ni, §26 . 
Ce je orožje, omenjeno v členu 11., vojaško ali 

vojaškega značaja, izda upravno oblastvo prve stop
nje orožni list samo, ako gre za primer iz člena 61. 

§ 2 7 . 

Kdor zahteva orožni list za nedopuščeno orožje, 
mora to orožje točno popisati in navesti razloge, iz 
katerih mu je treba imeti in nositi tako orožje. To 
velja tudi za prošnje, s katerimi se zahteva dovolilo 
za nabavo, odnosno za posest nedopuščenega orožja. 

Veliki župan preizkusi izčrpno razloge, navedene 
v prošnji, ter odloči po značaju dotičnoga orožja, ali 
smatra te razloge za zadostne in prosilca za dovolj 
zanesljivega, da se mu lahko izda izjemno dovolilo. 

§28. 
Obrazce orožnega lista tiska državna tiskarna v 

Beogradu, in sicer: posebe v cirilici, posebe v lati
nici in posebe v slovenskem jeziku, ter jih pošilja 
po določeni ceni kot predmet državnega monopola 
velikim županom, odnosno državnim upravnim (po
licijskim [političnim]) oblastvom prve stopnje. 

Orožni listi se tiskajo za uporabljanje oblastev 
prve stopnje na svetlomodri poltrdi tkanini, za upo
rabljanje in izdajanje po oblastvih druge stopnje pa 
na rožnati poltrdi tkanini; sestavljeni so iz dveh 
listov, velikih 15 X H cm. 

Obrazec za orožni list je predpisan v prilogi 
pod IV. 

Samo na teh obrazcih smejo izdajati pristojna 
oblastva orožne liste. 

§29. 
Pristojno upravno oblastvo vodi «Register orož

nih listov» (obrazec pod V.). 
Na koncu registra se vodi abecedno kazalo, v 

katero se vpisujejo imena imetnikov orožnega lista 
in zaporedne številke v registru. 

§30. 
Orožni list po členu 11. se izdaja na obrazcu 

pod VI., natisnjenem na beli poltrdi tkanini in z 
napisom: «Izdan na podstavi člena 11. zakona o po
sesti in nošenju orožja». 

Orožni list, ki se izda, če je orožje v poedinili 
krajinah del narodne noše, mora obsezati tudi pri
pombo: «Velja samo za orožje k narodni noši». 

O teh orožnih listih se vodi evidenca ločeno na 
koncu občega registra orožnih listov. 

§ 3 1 . 
Orožni listi, ki jih izdajajo druga oblastva in ki 

se predlagajo po členu 23. zaradi evidence, dobivajo 
v dotičnem razpredelku vizo pristojnega oblastva 
ter se vpisujejo na zaporedne številke prav tako 
kakor novoizdani orožni listi. V tem primeru je 
treba vpisati kot pripombo v registru ime oblastva, 
ki je orožni list izdalo, zaporedno številko in dan 
izdaje. 

§32. 
Ce pristojno oblastvo po členu 21. odvzame pra

vico do posesti in nošenja orožja, mora izdati o tem 
obrazloženo odločbo in navesti razloge, ki so ga 
vodili pri tem. Ce pa se komu z odločbo za vselej 
odvzame pravica do orožnega lista, se mora to v 
njej izrecno navesti; vendar ima taka odločba oporo 
v zakonu samo, če so je izdala zaradi hudodelstva, 
storjenega iz koristoljubja ali osvete, a zaradi dru
gega hudodelstva samo, če ae je izvršilo z orožjem. 

§ 3 3 . 

V odločbo, izdano po členu 21., je treba vpisati 
tudi odredbo, da se odvzema z orožnim listom vred 
orožje zaradi nadaljnjega postopanja po odredbah 
člena 22. 

Ko postane odločba pravnomočna, odredi uprav
no oblastvo odvzem oroùnega lista in orožja, če se 
ni odvzelo že ob preiskavi kaznivega dejanja. 

O odvzetem orožju je treba lastniku takoj izdati 
priznanico. Orožje odvzamejo državni organi javne 
varnosti ter ga shranijo v imenu upravnega oblastva 
prve stopnje, če jih to pooblasti za to. 

Glede vojaškega orožja ali orožja vojaškega zna
čaja, je treba postopati po § 46. tega pravilnika. 

Ce lastnik v šestih mesecih ni uporabil pravice 
iz člena 22., drugega odstavka, mora prevzeti uprav
no oblastvo prve stopnje orožje v hranjenje, dokler 
ne odredi prodaje na javni licitaciji. 

§34. 
Organi, ki prevzamejo orožje v hranjenje, so 

zanje osebno odgovorni kot za služben inventarni 

predmet ter morajo voditi letni «Inventar odvzetega 
orožja» (obrazec pod VIL). 

Vsako odvzeto orožje mora nositi po dve dobro 
pritrjeni (eno nalepljeno, drugo pa z motvozom pri
vezano) označbi zaporedne številke, pod katero je 
vpisano v inventar odvzetega orožja. 

§ 3 0 . 

Meseca julija in decembra vsakega leta razpiše 
upravno oblastvo prve stopnje, ki je po členu 22., 
odnosno členu 40. odvzelo orožje, javno licitacijo 
ter ga proda. 

Razpis licitacije se mora javno razglasiti 14 dni 
prej z nabitkom razglasa ob vhodu državnega uprav
nega urada in na krajevno običajni način po občini, 
v kateri je urad. 

Da je licitacija veljavna, je treba najmanj dveh 
licitantov. 

O licitaciji se sestavi zapisnik, na katerem mora 
potrditi licitant, ki jo ponudil največ, prejem orožja 
in plačani znesek. 

IV. Prodajanje in prevažanje orožja. 

§ 36. 
O prometu orožja in 3treliva mora voditi vsak 

koncosionirani prodajalec knjigo o nabavljanju in 
knjigo o prodajanju orožja in streliva. Te knjjgi 
morata zadoščati za vpisovanje prometa za pet do 
deset let, če ne zahteva obseg trgovinskega prometa 
izjeme od tega predpisa. 

Omenjeni knjigi morata biti vezani v trde plat
nice, papir pa mora biti perforiran in na desno plat
nico znotraj pritrjen z motvozom, čez katerega je 
pritisnjen voščeni pečat državnega upravnega (poli
cijskega [političnega]) oblastva prve stopnje. Na 
prvo notranjo stran knjige se zapišeta točna označba 
prodajalčeve trgovinske firme in ime njenega last
nika. Pod označbo prodajalčevega imena potrdi pri
stojno oblastvo, ko se mu da knjiga pečatit, da 
je knjiga pravilna; to potrdilo mora obnoviti, če 
se lastnik firme izpremeni. 

§37. 
Knjiga o nabavljanju orožja in streliva se mora 

voditi z naslednjimi razpredelki: 
1.) Zaporedna številka. 
2.) Dan, ko se je blago prejelo. 
3.) Količina in vrsta orožja. 
4.) Količina in vrsta streliva. 
5.) Firma, pri kateri se je blago nabavilo. 
6.) Datum in označba fakture. 
7.) Oblastveno dovolilo. 
8.) Pripomba. 
Na koncu vsakega leta je troba potegniti pod 

poslednjim vpisom črto in vzporediti vse nabavljeno 
in prodano blago, razliko (saldo) pa vpisati pod črto 
v 3. in 4. razpredelek. Saldo se ne prenaša na pri
hodnje leto. 

§ 3 8 . 
Knjiga o prodajanju orožja in streliva se mora 

voditi z naslednjimi razpredelki: 
1.) Zaporedna številka. 
2.) Dan, ko se je blago prodalo. 
3.) Količina in vrsta orožja. 
4.) Količina in vrsta streliva. 
5.) Oseba, ki se ji je blago prodalo (naslov). 
6.) Oblastveno dovolilo, po katerem se orožje in 

strelivo prodajata (vrsta dovolila, številka in da
tum). 

7.) Pripomba. 
Na koncu vsakega leta je treba potegniti pod 

poslednjim vpisom, črto in vpisati seštevek v 3. 
in 4. razpredelek. Ta seštevek so vpiše ob letni 
vzporeditvi v knjigo za nabave. 

§ 39. 

Za ustrezno količino streliva iz člena 7. se sme 
smatrati največ 25 nabojev ali 0-25 kg navadnega 
smodnika. Ta količina se prodaja na podstavi listine 
o kupčevi istovetnosti; listino izda oblastvo, pri ka
terem se orožje prijavi. 

§40. 
Na podstavi pokazanega orožnega lista smejo 

prodati prodajalci streliva največ 50 nabojev, od
nosno 0-50kg smodnika za vsak izvod vpisanega 
orožja. 

Imetnikom lovske karte ali izkaznice o članstvu 
pri lovskem društvu so sme prodati na podstavi 
orožnega lista največ 1000 lovskih nabojev, med ka-
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torimi sme: biti s kroglo največ 200 nabojev, odnosno 
1 kg smodnika. 

§ 4 1 . 
Izvzemši primere iz §§ 39. in 40. tega pravilnika, 

prodajajo prodajalci streliva razstrelila samo na pod
stavi nakaznice državnega upravnega (policijskega 
[poiitienega.]) bblastva prvo stopnje. 

Nakaznice za prodajanje razstrelil izdaja pri
stojno oblastvo na kolkovano prošnjo prizadete oso
be, pri čemer ocenja vse odločilne okolnosti in po
sebno vpošteva, ali je količina upravičena. Za. na
kaznice se ne plačuje nobena taksa. 

Nakaznice se izdajajo iz bloka (obrazec pod Vili.), 
tako da ostane duplikat pri oblastvu. 

Ko prodajalec proda razstrelilo, mora odvzeti 
originalno nakaznico, da se z njo lahko izpriča. 

§ 42. 
Prodajalci orožja smejo prodajati orožje iz čle

na 3., točke 3.), na podstavi listine o istovetnosti 
kupcev, ostalo orožje pa na podstavi dovolila za 
nabavo in posest orožja. Na obeh listinah mora po
trditi prodajalec orožja s pečatnikom (štampilijo) 
firme in s podpisom, da se je nabava izvršila in da 
je s tem dovolilo za nabavo prestalo. Ce se glasi 
dovolilo za nabayo in posest na več izvodov ali vrst 
orožja, mora prodajalec v potrdilu točno označiti 
število in vrsto prodanega orožja, da se vidi, ali in 
koliko je prejeto dovolilo izčrpano. 

§ 43. 
Mesečne seznamke o prodanem orožju in strelivu 

morajo poslati prodajalci najkesneje do 10. dne vsa
kega meseca svojemu državnemu upravnemu (poli
cijskemu [političnemu]) oblastvu prvo stopnje; v se-
znamku morajo označiti kupčev naslov kakor tudi 
količino in vrsto nabavljenega orožja ali streliva. 

Policijsko (politično) oblastvo zbira' omenjene 
mesečne seznamke v platnice za poedine firme. Ti 
seznamki služijo oblastvom za pripomoček, ko pre
iskujejo kazniva dejanja in kontrolirajo točno iz
vrševanje predpisov tega zakona. 

§ 44. 
Ce potnik iz inozemstva ne more o pravem času 

opraviti formalnosti iz člena 28., a je ugotovljeno, 
da je lovec, ter ima priporočilo našega konzularnega 
oblastva, sme izdati veliki župan obmejne oblasti za 
poedini primer na neposrednjo prošnjo po najkrajši 
poti dovolilo za posest in nošenje orožja» 

Dovolilo za posest in nošenje orožja, izdano ose
bam iz člena 28. po redni poti, velja najdlje za leto 
dni, in sicer v zvezi s potnimi dokumenti, ki jih je 
treba v odločbi navesti. 

Oblastvai ne smejo izdajati formalnih orožnih 
listov inozemcem, ki nimajo rednega prebivališča 
na našem ozemlju. 

V. Kazenske odredbe. 

§ 4 5 . 
Ko izrekajo občeupravna (policijska [politična]) 

oblastva. kazni po odredbah zakona o posesti in no
šenju orožja, morajo izreči v vsakem primeru v prvi 
vrsti denarno kazen; toda v sodbi se mora navesti 
obenem ustrezno število dni zapora, ki. se izvrši šele 
ob neizterljivosti denarne kazni. 

Ce kaznovana oseba ob priobeitvi sodbe izjavi, 
da ne more plačati denarne kazni, se sme izvršiti 
kazen zapora. 

§46. 
Z orožjem, odvzetim po členu 40., je postopati 

po §§ 34. in Зб. tega pravilnika.. 

Ce se je odvzelo vojaško orožje ali orožje voja
škega značaja po členu 22. ali po členu 40., odredi 
upravno oblastvo, da ga je izročiti pristojni komandi 
vojaškega okrožja. 

Nedopuščeno orožje se uniči na koncu leta-. V 
tem primeru se komisijski ugotove predmeti, ki jih 
je vpoštevati po poročilu o odvzetem orožju; uničijo 
pa se tako, da dotično orožje ne more več služiti 
prvotnemu ali podobnemu namenu. Ce to ne bi bilo 
mogoče, se predmet na prikladnem kraju zakoplje, 
da se izključi vsaka zloraba. 

O uničitvi se sestavi komisijski zapisnik, v kate
rem se navedejo inventarne številke uničenega 
orožja. 

§ 4 7 -
Za preiskovanje in sojenje prestopkov (pre

krškov) po tem zakonu .so pristojna občeupravna 

oblastva prve stopnje, odnosno državna krajevna 
policijska (politična) oblastva, kjer taka uradujejo. 

Pritožbe zoper te odločbe se vlagajo pri uprav
nem oblastvu druge stopnje, čigar odločba je izvršna. 

VI. Prehodne odredbe. 

§48. 
Glede prijav in registracijo orožja po členih 48., 

49. in 50. je treba uporabljati predpise §§ 17., 18., 
19., 20., 21. in 23. tega pravilnika. 

Državna policijska (politična), odnosno občinska 
oblastva morajo sestaviti takoj, ko poteče trime
sečni rok iz člena 48., po predpisih § 18. tega pravil
nika register prijavljenega orožja; najkesneje v 
14 dneh po tem roku morajo poslati občinska oblastva 
prepise 'registra in kazala svojemu sreskemu pogla
varju, ki jih položi v omote, hrani urejene po ob
činah ter jih uporablja za nadaljnjo voditev evidence 
o prijavljenem orožju. 

§49 . 
Orožni listi, izdani za. ieto 1928., se morajo v 

treh mesecih vrniti pristojnemu oblastvu, da se- za
menjajo za nove orožne liste s trajno veljavnostjo. 

V ta namen morajo pozvati občinska oblastva /. 
razglasom imetnike orožnih listov, naj jih izroče v 
elioni mesecu občinski pisarni na roverz. Občinsko 
oblastvo pošlje takoj, ko poteče ta rok, vse orožne 
liste pristojnemu državnemu upravnemu (policij
skemu [političnemu]) oblastvu prve stopnje, ki jih 
zamenja najkesneje do konca meseca septembra-
1928. Osebe, ki najkesneje do dne 10. septembra t. i. 
ne ugode pozivu občinskih oblastev ali ki zahtevajo 
zameno ostalih dovolil, morajo zahtevati wl pristoj
nega upravnega oblastva zameno s pismeno prošnjo 
neposredno ali pa po pošti. 

§ 50. 
Glede na predpis člena 48., da se smatrajo vsa 

dovolila, izdana po dosedanjih predpisih za polno-
veljavna, se ne pobirajo ob zameni teh dovolil (orož
nih listov) nikakršne nove takse; v razpredelek za 
kolek pa se vpišejo besede: «Taksa plačana na do
volili! št 192 . .» 

§ 51. 
O prijavah orožja vojaškega značaja izda pri

stojno upravno oblastvo reverz po § 19. tega pravil
nika. Ce zahteva imetnik takega orožja orožni list, 
se mu i'zda samo, če obstoje pogoji iz člena 51. 

Ce sc po členu 50. na zahtevo ministra za vojsko 
in mornarnico odvzame orožje vojaškega značaja, 
oceni orožje, razen če je bilo pribavljeno na nedo
voljen način, komisija, v kateri mora sodelovati tudi 
odposlanec državnega upravnega oblastva. Veliki 
župan odredi, katero oblastvo na sedežu pristojne 
vojaške komande, naj se po svojem, predstavniku 
udeleži cenitve; ministrstvo za vojsko in mornar
nico' pa priobči velikemu županu, katera komanda 
je v omenjenem primeru pristojna. Ce je odrejena 
komanda na ozemlju druge oblasti, odredi odpo
slanca veliki župan sporazumno s prizadetimi veli
kimi župani. 

§ 52. 
Kolikor uvedeno postopanje glede kaznivih de

janj do dne, ko se razglasi ta zakon, ni dokončano, 
izločijo preisko\alna. odnosno sodna oblastva pri
mero kaznivih d,ojanj iz. členov 35. in 37. 1er izdado 
sodbe, uporabljajo to odredbe; vse ostale spiso (pred
mete) pa odstopijo po členu 42. pristojnim obče-
upravnim oblastvom prvo stopnje v nadaljnje po
slovanje. 

VII. Sklep. 

§ 53. 
Upravnim oblastvom se nalaga, naj rešujejo 

predmete po zakonu o posesti in nošenju orožja 
nujno. Ce se pojavijo nejasnosti glede občega .upo
rabljanja odredb v omenjenem zakonu, naj zahtevajo 
upravna oblastva po pristojni poti od ministra za 
notranje posle potrebna pojasnila ali navodila, da 
se ho izvrševal zakon enotno. 

§ 54. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u, dne 1. julija 1928.; 

J. B. br. 10.015. 
Minister za notranje posle: 

dr. A. Korošec s. r. 
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Obrazec II., velikost 20 x 16 cm. 

IS& 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Naziv oblastva (pečat) 

Potrdilo 
o prijavi orožja. 
(Dovolilo za posest.) 

Ime , poklic , 
stanuje ; - ( 

je prijavil po zakonu o posesti in nošenju orožja lo-le orožje: 

Datum 

Starejšina zvanja : 



77. 552 

E 
o 
o. 

ti 
S? 
e 
h 
0 

I A 
« o 

ч о £ 
= o. 
•2 o 

«•s 
•a g 
C co 

к/5-a 

11 
_ 0 crt 

> > 

0 
*• i 6) ti 

« ti 
M " 
ai e 

«I 
e 
t» 
o 

•o 

Obrazec IV. 

Stran 1. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Sreski poglavar v 

Orožni list 

za g. • • 

poklic iz 

sreza 

oblasti , ki mu dovoljujem 

по&ецје 

Številka 
vložnega zapisnika 

orožnega registra 

19 . . 

Sreski poglavar: 

0 

•a 
.9 
e 

o o. 

OJ 

E 

o. 
C 

Stran 2. 

Prostor za kolke. 

Osebni popis: 

Starost: — - - — - Oči: -

Stas: Brki: 

Lice: Brada: 

Lasje: Usta: -

Nos: Posebni znaki: 

Lastnikov svojeročni podpis: 

Bupaaodez 

Pečat — naziv urada Register 
o r o ž n i h l i s t o v . 

C w 
.•o ü 
I <u = Ime in priimek Poklic Prebivališče 

Številka vlož
nega zapisnika 

in datum 
dovolila 

Letnik X. 

Stran 3. 

Vpis izprememb: 

Prostor 
za kolek. 

Podpis: 

Prostor 
za kolek. Podpis : 

Prostor 
za kolek. 

Podpis : 

Prostor 
za kolek. Podpis: 

Stran 4. 
I z p i s e k i z z a k o n a 

o posesti in nošenja orožja. 
Člen 20. — Orožni list ima trajno veljavnost na vsem 

ozemlju kraljovine ter velja izključno za orožje, za katero je 
bil izdan, in za lastnika orožnega lista. 

V primerih zadružnoga življenja na kmetih, kjer je več 
članov zadruge, ki izpolnjujejo pogoje po tom zakonu, da 
smejo nositi orožje, ki ga ima zadružna hiša, se sme izdati za 
orožje iz člena 7. tega zakona zaradi čuvanja živine in njene 
obrambe zoper zveri orožni list, ki se glasi na ime več toh 
zadrugarjev. 

Nihče ne emo zoper te predpise nositi tujega orožja in 
tudi ne rabiti tujega orožnega lista bodiei za tuje, bodisi za 
svoje orožje. 

Člen 21. — Pristojno oblastvo odvzame pravico do posesti 
In nošenja orožja osebam, ki zakrive hudodelstvo iz koristo-
ljubja, osvete in temu podobno, in te osebe ne morejo nikoli 
več dobiti pravice do posesti in nošenja orožja; sme pa ga 
jim odvzeti, če nastopijo razlogi, iz katerih se orožni list ni 
mogel izdati, če zlorabijo orožje in store z njim kakršnokoli 
dejanje, kaznivo po občem kazenskem zakonu ali po zakonu 
o lovu in ribji lovi, in če prepuste svoje orožje in svoj orožni 
list komu drugemu, da ju nosi. 

Člen 23. — Če se lastnik orožnega lista starno preseli v 
drug srez, mora predložiti v 14 dneh svoj orožni list novemu 
pristojnemu upravnemu oblastvu prve stopnje zaradi evidence. 

Prav tako se mora vsaka izprememba orožja, odstop ali 
prodaja drugi osebi, prijaviti pristojnemu oblastvu. 

Člen 31. — Kdor nosi orožje, glede katerega ni dobil do
volila za nošenje — orožnega lista, naj se kaznuje z zaporom 
od 2 do 15 dni ali v denarju od 100 do 760 dinarjev. 

Člen 32. — Kdor nosi orožje, za katero je dobil orožni 
list, toda brez orožnega lista, naj se kaznuje v denarju od 10 
do 50 dinarjev; kdor pa prepusti drugemu orožje in orožni 
list, da ju nosi, ali mu prepusti samo orožni list, da ga nosi 
s svojim orožjem vred, naj se kaznuje z zaporom od 1 do 
5 dni ali v denarju od 50 do 250 dinarjev. Tako naj se kaz
nuje tudi oni, ki je sprejel tuje orožje ali tuj orožni list, da 
ga nosi. 

S členom 22. zakona o ustanovitvi novih državnih monopolov z dne 
У. avgusta 1803. ee določa kazen za tiskarja, ki ee zaloti, da tiska 
ta obrazec, z robijo od dveh do desetih let (§ 145. kazonskega 

zakona). . / 
Izdaja in tisk državne tiskarne 

Cena .Din. kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Obrazec V. 

Za kakšno orožje 
se glasi orožni list 

Število Vrsta 

Naknadne izpremembe 

Število in vrsta 
orožja 

Številka vlož- i 
nega zapisnika 

in datum 
registracije 

Pripomba 
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Obrazec VI. 

Stran 1. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Sreski poglavar v 

Orožni list, 
izdan po členu 11. zakona o posesti in nošenju orožja, 

za g 

poklic 

županije 

iz —-

, sreza , 

, ki mu dovoljujem 

posest in noSenje 

Pripomba : 

ŠtevilkE 
vložnega zapisnika 

okrožnega registra 

19 

Stran 3. 

Vpis izprememb : 

Prostor 
za kolek. 

Podpis : 

Prostor 
za kolek. 

Podpis: 

0 Veliki župan: 

Prostor 
za kolek. 0 Podpis : 

Prostor 
za kolek. 

Podpis : 

a 
k. o 
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0) be 
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Stran 2. 

Prostor za kolke 

Osebni popis: 

Starost: Oči: 

Stas: Brki: 

Lice : Brada : 

Lasje: Usta: 

Nos: '• Posebni znaki: 

Lastnikov svojeročni'podpis: 

Stran 4. I z p i s e k i z z a k o n a 
o posesti in nošenju orožja. 

I 

Olen 11. — Za posest in noSenjo orožja zgodovinske in 
umetniške vrednosti ali osobite osebne in rodbinske važnosti i 
kakor tudi orožja, ki jo v poedinih krajinah po udomačeni ' 
tradiciji dol narodne noše, mora pristojno oblastvo takoj izdati : 
orožni list, čim ве zahteva, ne glede na rabo tega orožja. 

Člen 20. — Orožni list ima trajno veljavnost na vsem ! 

ozemlju kraljevine ter velja izključno za orožje, za katero je 
bil izdan, in za lastnika orožnega lista. 

V primerih zadružnega življenja na kmetih, kjer je več I 
članov zadruge, ki izpolnjujejo pogojo po tem zakonu, da ! 
smejo nositi orožje, ki ga ima zadružna hiša, se sme izdati za ; 
orožjo iz člena 7. tega zakona zaradi čuvanja živine in njene ' 
obrambe zoper zveri orožni list, ki se glasi na ime več teh ; 
zadrugarjev. j 

Nihče ne sme zoper te predpise nositi tujega orožja in 
tudi no rabiti tujega orožnega lista bodiei za tuje, bodisi za i 
svoje orožje. I 

Clou 21. — Pristojno oblastvo odvzamo pravico do poeesti | 
in nošenja orožja osebam, ki zakrive hudodelstvo iz koristo- '. 
ljubja, osvete in tomu podobno, in to.osebe ne morejo nikoli j 
več dobiti pravice do posesti in nošenja orožja; вте pa ga i 
jim odvzeti, čo nastopijo razlogi, iz katerih se orožni list ni i 
mogel izdati, če zlorabijo orožjo in store z njim kakršnokoli ! 
dejanje, kaznivo po občem kazenskem zakonu ali po zakonu j 
o lovu in ribji lovi, in če prepuste svoje orožje in svoj orožni i 
list komu drugemu, da ju nosi. ! 

Člen 22. — Ce prestane pravica po predhodnem členu, se : 
orožje dotični osebi odvzame in shrani pri oblastvu. ] 

Tako odvzeto orožjo se hrani pri oblastvu šest mesecov; • 
v tem času ga je lastnik upravičen odstopiti ali prodati drugi 
osebi, ki bi ga smela, kakršna jo pač vrsta orožja, po pred- ! 

pisih tega zakona nabaviti in imeti. Ce tega ne stori v tem ! 
roku, proda oblastvo orožje na javni licitaciji ter izroči iz- Blok. 
kupičok lastniku. ; 

Člen 23. — Ce se lastnik orožnega lista stalno preseli v : (Perforirano)— 
drug srez, mora predložiti v 14 dneh svoj orožni list novomu ; 

pristojnemu upravnemu oblastvu prvo stopnje zaradi evidence, j Naziv oblastva (pečat) : 
Prav tako se mora vsaka izpremomba orožja, odstop ali '• 

prodaja drugi osebi, prijaviti pristojnemu oblastvu. ] Nalraxitïea 
Kdor noBi orožje, glede katerega ni dobil do- ' 
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Obrazec VID. 

Člen 31. 
volila za nošenje — orožnega Usta, naj se kaznuje z zaporom \ r , , , J . I . I _ _ « i .„„\ 

denariu od irà do 760 dm„r lv ! Koncesionirani prodajalec (firma) od 2 do 16 dni ali v denarju od 100 do 760 dinarjev. 
Člen 32. — Kdor nosi orožje, za katero jo dobil orožni 

list, toda brez orožnega lista, naj se kaznuje v denarju od 10 
do 50 dinarjev; kdor pa prepusti drugemu orožjo in orožni 
list, da ju nosi, ali mu prepusti samo orožni liet, da ga nosi ', 
s svojim orožjem vred, naj se kaznuje z zaporom od 1 do 
5 dni ali v denarju od 60 do 250 dinarjev. Tako naj se kaz
nuje tudi oni, ki je sprejel tuje orožje ali tuj orožni list, da : 
ga nosi. 

S člonom 22. zakona o ustanovitvi novih državnih monopolov z dne 
i), avgusta 1893. se določa kazen za tiskarja, ki so zaloti, da tiska 
la obrazec, z robijo od dvoh do desetih let (§ 145. kazenskega 

zakona). 
Izdaja in tisk državne tiskarne 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. I 

sme na podstavi te nakaznice prodati 

gu. (ime, poklic, prebivališče) - _ 

(količino razstrelil [streliva]) 

Cena 8 Din. 

Številka. 
Datum. 

Kraj. 0 Podpis : 

JL 
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Razglasi raznih uradov in oblastev. 

2 7 6 . 
Direktni blagovni promet grško-romunski, 
grško-bolgarski, grško-madžarski, grško-
avstrijski, grško-češkoslovaški in grško-

poljski.* 
A. Območje veljavnosti. 

Oil «Ine 1. avgusta 1028. veljajo za prevoz blaga 
(vštevši mrliče in žive živali; med postajami: 

a) madžarskih, 
li) avstrijskih. 
ci češkoslovaških, 
či poljskih železnic (obenem s progami poljskih 

državnih železnic v območju svobodnega mesta 
Gdanska [Danzig]). 

d) romunskih. 
e) bolgarskih državnih železnic na eni strani in 

postajami grških državnih železnic in postajo z na
zivom: Alexandropolis orieninih železnic na drugi 
strani v prevozu čez vsa pota, ki so vpoštevna: 

ad a): Jugoslavije. Bolgarije in Romunije. 
ad b): Jugoslavije. Bolgarije. Romunije, Madžar

ske. Češkoslovaške in Poljske, 
ad c): Jugoslavije, Bolgarije, Romunije, Madžar

ske. Avstrije in Poljske, 
ad č): Jugoslavije, Bolgarije. Romunije, Madžar

ske, Češkoslovaške, Avstrije in Nemčije, 
ad d): Bolgarije in Jugoslavije, 
ad e): Jugoslavije kakor tudi v neposrednjem 

prometu, nastopne odredbe: 

B. Réglementante odredbe. 
Kot pogodbena pravica za prevoz pošiljk velja 

mednarodna konvencija o prevozu blaga z dne 
14. oktobra 1890. (bernska konvencija) z vsemi do
polnitvami in enotnimi dodatnimi odredbami, koli
kor niso predpisane v naslednjih točkah posebne 
odredbe. 

C. Posebne odredbe. 
1. Predmeti, Izključeni od prevoza ali eamo pogojno 

pripuščeni (člen 3. m. k.). 
Predmeti, navedeni v § 1., odstavku 2. (2), iz-

vršitvenih odredb mednarodne konvencije, se spre
jemajo v prevoz z mednarodnimi tovornimi listi ob 
pogojih (točke 1 do 4) enotnih dodatnih odredb 
Člena 8. m. k., бе je jamstvo železnice za izgubo ali 
manjek omejeno na 25 zlatih frankov za 1 kg (1 zlati 

frank = i-— dolarjev Združenih ameriSkih držav). 
5'18 

2. Vsebina tovornega lista (člen 6. m. k.). 
a) Pošiljatelj mora predpisati v tovornem listu 

obmejne prehodne postaje od ene države do druge. 
(Glej seznamek obmejnih prehodnih postaj.) Če je 
predpisana za del prevoznega pota uporaba direktne 
tarife, je treba navesti za ta del prevoznega pota ob
mejne prehodne postaje po dotični tarifi. 

b) Brzovozno blago so prevzema po pošiljateljevi 
naredbi kot pospešeno brvovozno blago v zmislu od
redb lokalne tarife prodajne države. Zahteva, da se 
prepelji pošiljka samo po delu prevoznega pota kot 
pospešeno brzovozno blago, ni dopustna. 

c) Pošiljateljeve navedbe in izjave morajo biti 
spisane v latinici. 

3. Odgovornost za navedbe v tovornem listu 
(ölen 7. m. k.). 

Železnica ne jamči za posledice, ki nastanejo 
zato, ker se prevzamejo pošiljke v prevoz za postaje, 
ki nieo urejene za odpravljanje blaga. 

4. Carinski, davčni in policijski predpisi 
(člen 10. m. k.). 

Če se ugotovi na vmesni postaji, da spremnih 
dokumentov ni ali da so nepravilni aili nepopolni, se 
sme ustaviti nadaljnji prevoz, blago pa dati pošilja
telju na razpolago. 

5. Izračunavanje voznine (člen 11. m. k.). 
Voznina in ostale pristojbine se izračunavajo za 

prevozni pot, ki ga je predpisal pošiljatelj, po ve
ljavnih tarifah. 

Železnica mora uporabiti zvezno tarifo za del 
prevoznega pota samo, če je predpisal pošiljatelj v 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178ДЛГИ. 

tovornem listu posrbe uporabo dotične tarife, na
vedel del pota, za katerega zahteva izračun voznine 
po zvezni tarifi, in izpolnil vse predpisane pogoje. 
Železnica je upravičena, preračiiniti nasi alo voznino 
in pristojbino ob prehodu pošiljk na proge, na ka
terih veljajo druge tarife, v ono valuto, po kateri se 
izračunava voznina ob nadaljnjem prevozu. Pre-
računjevalni tečaj določi ona železniška uprava, ki 
preračunava. 

6. Plačevanje voznine (člen 12. m. k.). 
Delne frankature so dopustne samo do meje (ob

mejne postaje) predajne države ali do nadaljnje 
državne meje (obmejne postaje). 

Če se predpiše uporaba direktne tarife, so do
pustne delne frankature samo od in do postaj di
rektne tarife, ki so predpisane v tovornem listu. 
Plačilo izvestne vsote za delno frankatu.ro ni do
puščeno. Če pri frankaturi deponirana vsota no za
došča, da bi pokrila nastalo voznino in pristojbine, 
pobere prejemna postaja nepokrito vsoto od pre
jemnika. 

Če se morajo voznina in ostale pristojbine pre-
računiti, se preračunijo po uradnem železniškem 
tečaju, ki velja na dan preračunavanja, 

7. Povzetja in predjemi (člen 13. m. k.). 
Povzetja in predjemi so dopustni samo v valuti 

predajne države. 
Če se morajo povzetja in predjemi preračuniti, 

se preračunijo po uradnem železniškem tečaju, ki 
velja na dan preračunavanja. Preračunjevalni tečaj 
določi železniška uprava, ki preračunava. 

8. Dostavni roki (člen 14. m. k.). 
Reglementarnim dostavnim rokom se dodajajo 

dodatni roki udeleženih železnic. Za pospešeno 
brzovozno blago veljajo isti dostavni roki kakor za 
brzovozno blago. 

9. Pošiljateljeva pravica razpolaganja (člen lo. m. k.). 
Pošiljateljevo razpolaganje je dopuščeno, koli

kor ne nasprotuje carinskim, davčnim ali policij
skim predpisom. 

10. Zavarovanje dostavnega roka (člen 38. m. k.). 
Vsota zavarovanja dostavnega roka se mora na

vesti v valuti predajne države. 
Pristojbina za zavarovanje dostavnega roka se 

izračuni na podstavi tarif udeleženih železnic od 
meje in do meje (obmejne prehodne postaje). Naj
manjša pristojbina se izračuni samo za skupni pot 
pošiljke. Pristojbina za zavarovanje dostavnega roka 
znaša 3/4 °/oo navedenega zneska za vsakih začetih 
10 km. 

Da se izračuni pristojbina za zavarovanje do
stavnega roka, se preračuni vsota zavarovanja do
stavnega roka v ono valuto, v kateri se izračunava 
voznina ob nadaljnjem odpravljanju. Za preraču
navanje je odločilen uradni železniški tečaj onega 
dne, ko se voznina izračunava. Preračunjevalni tečaj 
določi železniška uprava, ki preračunava, 

C. Privatni tovorni vozovi. 
§ 1. Za privatne vozove se smatrajo v mednarod

nem prometu nastopne posebne vrste voz, ki jih je 
železniška uprava uvrstila v imenu nekega privat
nika (osebe ali družbe) v svoje vozovje ter jih ozna
čila s posebnim znakom [p]. S stališča železniške 
uprave je lastnik voza oni, ki je izposloval uvrsti
tev in čigar ime je na vozu zapisano. 

§ 2. Ti vozovi so: 
a) kotelni vozovi (vozovi s cisternami, rezervoarji, 

sodi, baseni, lonci in vozovi s tanki); 
b) vsi drugi vozovi razen kotelnih, nalašč pri

rejeni za prevažanje izvestnega blaga. 
§ 3. O uporabljanju takih voz v mednarodnem 

prometu odloča samo ona železniška, uprava, v ka
tere vozovje se predlaga uvrstitev voz. 

§ 4. V privatnih vozovih se sme prevažati blago 
samo po odredbah, veljavnih za železniški blagovni 
promet. 

§ 5. Privatni vozovi so ne smejo uporabljati za 
prevoz drugega blaga razen onega, za katero so 
določeni. 

§ 6. Prevažati se smejo: 
a) V privatnih kotelnili vozovih: 
Katero blago se sme prevažati v privatnih 

kotelnih vozovih, odrejajo predpisi predajne želez
nice. 

b) V ostalih privatnih vozovih: 
vino, 
sadje, presno (vštevši južno sadje), 

kisline, če je dopuščen njih prevoz v kotelnih 
vozovih, ж 

klobase, tudi prekajene, 
konji in mule, 
kolači iz kokosa, kolači iz kopre, vlažne sladno 

tropine, 
sirovo maslo, margarin, rastlinska mast, umetna 

jedilna mast in maslo iz kokosa, 
mast iz margarina, 
meso, presno in presne zaklane živali, 
rudninska voda, tudi umetna, nadalje pitna slana 

voda, 
pohištvo, 
perutnina, živa, 
pivo in rabljeni prazni sodi za pivo, 
zelenjava, presna, 
ribe in voda za njih prevoz, 
•sir, 
steklo in stekleno blago, 
špirit in sprit (alkohol) v steklenicah, popolnoma 

grenak. 
§ 7. Pravico,'razpolagati s privatnim vozom proti 

železnici, ima izključno uvrstitelj, razen v primerih, 
določenih v §§ 8. in 9. 

Lastnik privatnega voza, ki hoče odpremiti voz 
v praznem stanju, mora predati prodajni postaji to
vorni list ter ga podpisati kot pošiljatelj. 

§ 8. Vsaka tretja oseba, ki hoče predati v prevoz 
prazen ali natovorjen privatni voz, mora predati pre
dajni postaji s tovornim listom vred pismeno izjavo 
uvrstiteljevo, da se strinja z izvršitvijo transporta, 
označenega v tovornem listu. 

Dokler se vrši ta transport, nima uvrstitelj pra
vice, razpolagati z vozom. 

Te izjave ni treba, če preda na namembni postaji 
prejemnik v prevoz natovorjen voz, ki ga je poslal 
uvrstitelj praznega zaradi natovoritve. 

Prejemnik pošiljke, ki je prispela v privatnem 
vozu, sme razpolagati s tem vozom samo. če so iz
polnjeni pogoji prvega odstavka v prednjem para
grafu. 

§• 9. 'Železnica ima pravico, vrniti privatni voz, ki 
je prispel natovorjen, po izpraznitvi domicilni po
staji, če ni odredil uvrstitelj drugače. V tem primeru 
odpošlje železnica privatni vez s tovornim listom v 
uvrstiteljevem imenu in ob njegovih stroških. 

Prav to velja za privatni voz, ki je prispe] pra
zen zaradi natovoritve, pa ga prejemnik ne preda 
natovorjenega v prevoz v 8 dneh od njegovega pri
hoda; to pa ne velja, če je odredil uvrstitelj drugače, 
pred potekom tega roka. 

To odredbe se ne uporabljajo na privatne vozove, 
ki so na privatnih tirih. 

§ 10. Za škodo, nastalo zbog tega, ker se je po
daljšal dostavni rok ob prevozu praznih privatnih 
voz, jamči železnica izključno samo uvrstitelju. 

§ 11. Če se dostavni rok za blago, natovorjeno v 
privatnem vozu, podaljša, železnica ne jamči za nje
gov zakesneli po v rat ek. 

§ 12. Za izgubo ali poškodbo privatnega voza ali 
za izgubo njegovih delov jamči železnica samo po 
pogodbi o uvrstitvi voza, sklenjeni med uvrstite!j>em 
in železnico. (Pogodba o uvrstitvi voza. reglemen-
tarne odredbe itd.) 

Posebni roki, določeni, v členih 33. in 36. m. k., 
so ne uporabljajo na privatne vozove. 

§ 13. Odškodnino po gorenjih §§ 10. in 12. sme 
zahtevati samo uvrstitelj voza, in sicer samo pri 
domicilni železnici. 

§ 14. Prazni privatni vozovi se ne smejo obreme-
njati ne s predjemi ne s povzetji. Vendar pa ima 
železnica pravico, obremenjati te vozove s predhod
no voznino in. vobče z vsemi izdatki, ki so ji nastali. 

§ 15. Zavarovanje dostavnega тока ni dopustno 
pri pošiljkah praznih privatnih voz. 

§ 16. Prazni privatni vozovi se prevažajo po po
gojih mednarodne konvencije za prevoz blaga, koli
kor ni določeno v teh navodilih kaj drugega. 

Pošiljatelj ima pravico, vpisati v tovorni list 
razen navedb, določenih v mednarodni konvenciji 
za prevoz blaga, še te-le izjave: 

a) v razpredelek «Oznaka vsebine» (oznaka sa
držaja) pripombo: «Prazen za natovoritev» ali «Pra
zen nazaj»; 

b) v razpredelek «Znak in številka» (znak i broj) 
železniško upravo, ki je ta voz. uvrstila, ime in do
micilno postajo voza. 

§ 17. Posluževati posebne priprave v privatnih 
vozovih, Јлаког hladilne priprave, vodne posode, 
strojne priprave itd., je dolžan pošiljatelj ali pre
jemnik. 
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Seznamek obmejnih prehodnih postaj. 

1.) Jugoslovansko-grška: 

Devdelija 

2.) Grško-bolgarska: 

Svilcngrad 

3.) Bolgareko-jugoslovanska; 

Dragoman Caribrod 

4.) Bolgarsko-romunska: 

Oborište Bazargic 

б.) Madžarsko-jugoslovanske: 
Barcs Virovitica 
Gyékényes Koprivnica 
Magyarbóly Beli Manastir 
Kelebia Subotica 
Röszke Horgoš 
Szöreg Banatsko Aranđelovo 
Murakeresztur Kotoriba 

6.) Madžarsko-romunske: 
Nyirâbrâny Doalul lui Bran 
Bibarkéresztes Episcopia-Bihor 
Kötegyan .Salonta Mare 
Lököshaza Curtici 
Battonya Fecica 

7.) Avstrijsko-madžarske: 
Nickelsdorf Hegyeshalom 
Pamhagen 
Baumgarten 
Loipersbach-Schattenđorf 
Deutschkreuz 

Mekszikópuszta 
Sopron Gy. S. E.V. 
Agfalva 
Harka-Kophaza 
Vis 
Köszeg 
Torony 
Pinkamindszent 
Szent Gotthârd 

Lutzmannsburg 
Rattersdorf-Liebing 
Rechnitz 
Strem 
Mogersđorf 

8.) češkoslovaško-madžarske: 
Petržalka 
Komârom 
Szob 
Drégelypalânk1 

Ipolytarnócz1 

Somosköüjfalu 
Bânreve 
Turna nad Bodvou 
Hidasnémeti 
Slovenske Nove Mesto 

• Öop 
9.) Romunsko-jugoslovanski: 

Jimbolia • Velika Kikinda 
Crucerri Jaša Tomić 

10.) Češkoslovaško-romunska; 
Cerny Ardov Halmoi 

11.) Poljeko-romunska: 
Sniatyn Zahicze Grigore Ghica Vodä 

12.) Avstrijsko-jugoslovanske: 
Rosenbach Jesenice 
Bleiburg Bleiburg 
Dravograđ-Meža Dravograd-Meža 
Spielfeld-Strass Maribor, gl. kol. 
Raclkersburg Gornja Radgona 

13.) Češkoslovaško-
Hornf Dvorište 
Češke Velenice 
Slavonice Č. S. D. 
Satov 
Hevlin nad Dyji 
Novosedly-Drnholec 
Bfeclav 
DevinsM Nova Ves 
Petržalka 

avstrijske: 
Summerau 
Gmünd 
Zlebinge 
Unterretzbach 
Laa a. đ. Thaya 
Wildendürnbach 
Bernhardsthal 
Marchegg 
Kittsee 

14.) Nemško-češkoslovaške 
Oderberg 
Kuchelna 
Troppau Dt. Rb. 
Jägerndorf 
Ziegenhals 
Heinersdorf (Oberschles.) 
Mittelwalde 
Mittolsteine 
Halbstadt 
Liebau (Schlesien) 
Polaun 
Heinersdorf (Tafelfichtc) 
Seidenberg 
Hermsdorf bei Friedland 

Bohumin Ö. S. R. 
Chuchelna 
Opava 
Krnov C. S. D. 
Hlucholazy 
Hyncice vHomim Sleszku 
Mezilesi v Kladsku 
Stfedni Stënava 
Mezimêsti 
Libava 
Polubny Č. S. D. 
Jindfichovicepod Smr,kom 
Seidenberg 
Hermanico u Frydlantu 

Reichen berg 
Warnsdorf 
Ebersbach (Sachsen) 
Sebnitz 
Tetscheii 
Bodenbach 
Moldau 

Reitzenhain 
Weipert 
Johanngeorgenstadt 
Klingen thai 
Franzensbad 
Eger ' 
Fürth im Wald 
Eisenstein 
Haidmühle 

Libcrec Č. S. D. 
Varnsdorf 
Ebersbach v Sasku 
Sebnice 
Dečin 
PodmokJy 
Moldava v Öechach 

Č. S. D. 
Reitzenhain Č. S. D. 
Vejprty'C.S. D. 
Johanngeorgenstadt 
Klingenthal Č. S. D. 
Frantiskovy Lâznë 
Cheb 
Brod nad Lesy 
Železna Ruda 
Haidmühle 

15.) Nemško-poljske: 
Gross-Boschpol • 
Firchau 
Schneidemühle (Zollbhf.) 
Kreuz 
Neu-Bentschen 
Fraustadt 
Wehrse 
Korsenz 
Freyhan 
Neumittelwalde 
Costau 
Cziasnau 
Pluder 
Brynnek 
Beuthen (Oberschlesien) 

Stadtwald 
Beuthen (Oberschlesien) 

Hauptbahnhof 
Borsigwerk2 

Hindenburg (Oberschles.) 
Poremba2 " 
Sosnitza (Makoszowy) 
Sosnitza (Przyszowice) 
Nensa 
Annaberg (Oberschles.) 

Strzebielino 
Mošica 
Kaczory 
Drawski Mlyn 
Zbgszyn 
Lasowice 
Rawicz (Wehrse) 
Rawicz (Korsenz) 
Zduny 
Pawlów Wkp. 
Leka 
Lubliniec 
Pawonków 
Strzybnica 
Rojea 

Chorzów 

Cheb^ie2 . 
Ruda SI. 
Wolfgang2 » 
Makoszowy 
Przyszowice 
Summa 
Olza 

16.) Češkoslovaško-poljske: 
Petroviče u Bohuniina 
Cesky Tësîn 
Zwardon 
Suchâ Hora 
Orlov Plaveč n. P. 
Medzilaborce 
Sianki 
Lawoczne 
Jasina4 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. julija 1928.: G. D. br. 45.194/28. 

St, 160 M/28. 1661 3—3 

Prodaja starega papirja. 
Po odloku ekonomskega oddelka generalne di

rekcije državnih železnic br. 45.857/28 z dne 4. ju
lija 1928. in po členih 86. do 98. zakona o državnem 
lačunovodstvu se bo vršila dne 15. s e p t e m b r a 
19 2 8. v osrednjem založišču (središnem stovarištu) 
materiala državnih železnic v Mariboru, Koroški 
kolodvor, prva javna ofertna licitacija za prodajo 
okoli 35.000 kg starega papirja, 1000 kg papirja sta
rih voznih redov in 1270 kg starih vozovnic. 

Prodaja se bo vršila franko osrednje založišče 
materiala v Mariboru, Koroški kolodvor, nenatovor-
jeno. Tovornino, natovorne in druge stroške plača 
kupec. 

Prodajatelj si pridrži pravico, prosto izbirati po
nudnike. Plačilo se izvrši s čekovno položnico, ki 
jo priloži službeno mesto pogodbi. Plačilo se mora 
izvršiti, preden kupec odpelje blago. Po sklenjeni 
pogodbi je treba odpraviti blago najdlje v treh ted
nih. Kupec trpi vse državne dajatve, veljavne na 
dan licitacije. 

Papir, določen za prodajo, je interesentom na 
ogled vsak delavnik med 11. in 12. UTO. 

Ponudbe bo sprejemala za to določena komisija 
na dan licitacije do 11. ure v osrednjem založišču 

Otvorjena samo za promet, vozovnih pošiljk. 

2 Prehod brzovoznega kosovnega blaga ni do
voljen. 

8 Poremba-Wolfgang se vpošteva kot obmejna 
prehodna postaja samo za vozovne tovore za na
stopne postaje, ki leže v južnem delu Poljske Go
renje Šlezije: Bytom Nowi, Csarny Las, Wirek-
Nowowiejski in Wolfgang. 

* Postaja Jasina je otvorjena za celokupni pro
met, razen za brzovozne pošiljke. 

materiala v Mariboru, Koroški kolodvor. Ponudbe 
morajo povsem ustrezati predpisom zakona o držav
nem računovodstvu in pravilnika za izvrševanje do
ločil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» zakona o 
državnem računovodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
kolkovane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Ponudba 
mora biti opremljena s kolkom za 100 Din. Če зе 
pošlje po pošti, mora dospeti pred časom, določenim 
za izvršitev licitacije. 

Kavcijo je položiti pri depozitni blagajni direk
cije državnih železnic v Ljubljani najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, in sicer morajo položiti 
naši državljani 5 %, inozemci pa 10 % skupne po
nujene vsote. 

Obenem s ponudbo je treba predložiti reverz o 
položeni kavciji in izpričevalo o sposobnosti za 
dražbo, naši državljani pa morajo še priložiti po
trdilo o plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Osrednje založišče materiala v Mariboru, 
dne 1. avgusta 1928. 

Št. 5698. 1689 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dovršitvenih del pri Dečjiem domu na Mirju v 
Ljubljani d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 4. s e p t e m b r a 
1 9 2 8. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 75 z dne 10. avgusta 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 6.<avgusta 1928. 

Razglasi sodisi io sodnih oblaste?. 
Preds. 690/5/26—10. 3—3 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda s l u ž 

b a s t a l n e g a s o d n e g a i z v e d e n c a -
z d r a v n i k a z nastopom dne 1. novembra 1928. 

Letna plača znaša 18.000 Din. 
Prošnje, opremljene s prilogami in kolkovane, 

naj se vlože do dne 
3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu, pri katerem so reflek-
tantom na vpogled tudi natančnejši pogoji. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, * 
dne 7. avgusta 1928. 

E 460/28—8. 1724 
Dražbeni oklic. 

Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sovjak, vi. št. 355, 91 in 40, in 
polovice vi. št. 141, davčna občina Sovjak. 

Conilna vrednost: 8735 Din 30 p; najmanjši po-
nudek: 5823 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglašati pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, H je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 27. julija 1928. 

E 610/28—6. 
Dražbeni oklic. 

1521 

Dne 3. s e p t e m b r a 19 28. ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Mengeš, vi. št, 1191 (par
cela št. 940/2' [njiva]). 

Cenilna vrednost: 2506 Din; najmanjši ponudek: 
1672 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek П., 
dne 4. julija 1928. 
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E 676/28-4. 1620 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Županje njive, vi. št. 42 
in 105 (hiša [pogorišče] z gospodarskim poslopjem 
in 10 zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 41.002 Din: najmanjši ponu-
dek: 27.335 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se орогатја na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 14. julija 1928. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 23. julija 1928. 

E 500/28—6. 1 6 3 4 

Dražbeni oklic 
Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kolovrat, vi. št. 36. 

Cenilna vrednost: 65.000 Din; vrednost priteklin: 
1845 Din 10 p (že všteta v cenilni vrednosti); naj^ 
manjši ponudek: 43.334 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 20. julija 1928. 

E 3696/28—6. .1612 
Dražbeni oklic 

Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Razvanje, vi. št, 153, 123 
in 391. in zemljiška knjiga Hoče, vi. št. 1 in 308. 

Cenilna vrednost: 388.329 Din 60 p; vrednost 
priteklin: 18.960 Din; najmanjši ponudek: 271.526 
Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 11. julija 1928. 

1659 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

663. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Ervin Petriček. 
Obratni predmet: trgovina z naravnim vinom in 

sadjevcem. 
Imetnik: Ervin Petriček, trgovec v Celju. 
C e l j e , dne 26. junija, 1928. 

664. Sedež: Gornja Radgona. 
Besedilo firme: Anton Slik. 
Obratni predmet: trgovina z vinom, sadjevcem 

in žganjem. 
Imetnik: Anton Slik, trgovec z vinom v Gornji 

Radgoni št. 85. 
M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

665. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Ivan Cetinski. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Imetnik: Ivan Cetinski posestnik in trgovec v 

Moravi št. 18. 
N o v o m e s t o , dne 9. julija 1928. 

666. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: «Ideš», tvornica kemičnih izdel

kov Ivan Čolnar, Kranj. 
Obratni predmet: izdelovanje črnila, modrilnih 

kroglic, kock in pečatnega voska kakor tudi naku
povanje in prodajanje kemikalij. 

Imetnik: Ivan Čolnar, tvorničar v Kranju. 
L j u b l j a n a , dne 20. julija 1928. 

667. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Peter Podboršek. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Imetnik: Peter PodboTŠek, trgovec z vinom v 

Ljubljani, VIL, Celovška cesta št. 34. 
L j u b l j a n a , dne 26. junija 1928. 

668. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Henrik Saboty. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturo in kon

fekcijo na debelo. 
Imetnik: Henrik Saboty, trgovec v Mariboru, 

Trubarjeva ulica št. 2. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1928. 

Letnik X. 

Izbrisal se je dosedanji imetnik Кате1 Cimperšek; 
vpisal pa se jo novi imetnik Alfonz Kastelic, trgovec 
v Sevnici. 

C e l j e , dne 4. julija 1928. 

III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

674. Sedež glavnega podjetja: Morava (št. 18). 
Sedež podružnice: Kočevje. 
Besedilo firme: Matija Cetinski: 
Firma s podružnico vred se je izbrisala, ker je 

imetnik umrl. 
N o v o m e s t o , dne 9. julija 1928. 

Razne objave. 
1 7 0 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. avgusta 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 366,381.775-28 
Posojila 1.631,843.411-08 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,095.588-07 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163'—> 
Saldo raznih Tačunov . . . . • 430,822.168-01 

8.890,540.014-04 

80,000.000— 
11,232.633-07 

5.442,418.920-— 
294,095.588-07 
246,406.715-13 
644,953.124-77 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v obtoku . . . . . . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obvoznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

2.138,377.163— 

83,055.870— 

E 443/28—11. 1 6 5 6 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. s e p t e m.b r a 19 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Radovci, vi. št. 106, 121 in polovice 
vi. št, 216, in zemljiška knjiga Poznanovci, polovice 
vi. št. 131 (njive in gozdi). 

Cenilna vrednost: 8380 Din; najmanjši ponudek: 
5186 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 18. julija 1928. 

8.890,540.014-04 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vee 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

E 127/28—7. 1652 
Dražbeni oklic 

Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pji 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ulaka, vi. št. 256, in zemljiška 
knjiga Selo, vi. št, 341. 

Cenilna vrednost: 98.469 Din 65 p; najmanjši po
nudek: 65.646 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

669. Sedež: Meža. 
• Besedilo firme: Josip Smokovič. 

Obratni predmet: carinsko posredovanje. 
Imetnik: Josip Smokovič, carinski revizor v p. 

v Meži. 
C e l j e , dne 26. junija 1928. 

670. Sedež: Rožna dolina (občina Vič). 
Besedilo firme: Viktor Jeločnik. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Viktor Jeločnik, trgovec v Rožni do 

lini, cesta V., št. 2. 
M a r i b o r , dne 26. julija 1928. 

671. Sedež: Sv. Ana v Slovenskih goricah. 
Besedilo firme: Martin Kocbek. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Martin Kocbek, trgovec pri Sv. Ani v 

Slovenskih goricah. 
M a r i b o r , dne 26. junija 1928. 

П. V p i s a l e e o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

672. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Ivan Kovačec, trgovina z meša

nim blagom na debelo in na drobno: 
S prokuro je poverjena Ljudmila Kovačec, trgov

čeva soproga v Ptuju. 
M a r i b o r , dne 12. julija 1928. 

673. Sedež: Sevnica. 
Besedilo firme: Kari Cimperšek: 
Besedilo firme odslej: Kari Cimperšek naslednik 

Alfonz Kastelic. 

1662 3-3 Poziv upnikom. 
Z a d r u ž n a g o s t i l n a v M a r i b o r u , re-

gistrovana zadruga z omejeno zavezo, so je raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo, 
naj prijavijo terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V M a r i b o r u , dne 1. avgusta 1928. 
Likvidator: 

Josip Mielej s. r., pekovski mojster v Mariboru, 
Koroška cesta št. 21. 

1690 3-2 Poziv upnikom. 
J u g o s l o v e n s k a h r a n i l n i c a i n p o 

s o j i l n i c a , r. 2, z o. z. v P t u j u , seje po sklepu 
občnega zbora z dne 13. maja 1928. razdružila ter 
je prešla v likvidacijo. 

Eventualni upniki se pozivljejo, naj priglase 
podpisanemu likvidatorju terjatve v 14 dneh. 

V P t u j u , dne 8. avgusta 1928. 

Likvidator: 
Jakob Tobias s. r., višji davčni upravitelj v p. 

17 0 6 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo Ш. b razreda I. državne 

gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1924./1925. na 
ime: Ivan Markelj z Otoč. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Ivan Markelj s. r. 

Odgovorni nrednik: Anton Fnntek v Ljubljani. ~ Tleka in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

78. V Ljubljani, dne 18. avgusta 1928. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Letnik X. 

URADNI 
ljnbljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n i 
Iz <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
277. Uredba filozofske fakultete v Ljubljani. 
278. Popravek li končnemu zapisniku k trgovinski pogodbi 

med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in re
publiko Avstrijo. 

279. Pravilnik o zamejničevanju katastrskih (davčnih) občin. 
280. Razpis o uporabljanju največje ugodnosti za blago, 

ki izvira iz Kanade. 
281. Pravilnik o izpitih za motoriste v rečnem brodarstvu. 
282. Razpis o uvoznih ekspedicijah umetnega gnojila, čigar 

ocarinjanje je združeno z opravljanjem carinskih dolž
nosti. 

283. Popravek k navodilom, kako naj se izvršujejo uvozne 
ekspedicije vzorcev in modelov, ki se uvažajo Iz po
godbenih držav na povratek. 

284. Uredba o prenosu poslov nadzornega in disciplinskega 
gospostva nad okrajnimi zastopi v Sloveniji na ob
lastno samoupravo v Ljubljani, odnosno v Mariboru. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 285. Tarifna 

obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 183 z dne 10. avgusta 1928.: 
Ukazi Njegovega Veličanstv» kralja z dne 28. ju

lija 1928.: Pomaknjena sta: v 4. skupino I. kate
gorije dr. Anton S t u h e c, svetnik deželnega sodi
šča v Ljubljani; v 5. skupino I. kategorije Stanko 
S v e t e k, sodnik v Ormožu. — Postavljen je dr. Jo
sip S t u 1 a r, sodnik v 6. skupini I. kategorije okraj
nega; sodišča v Radovljici, za okrajnega sodnika in 
predstojnika istega okrajnega sodišča. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 25. ju
lija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Jožef D e 
d e k , inženjer v Ljubljani, skupno z. ženo Marijo in 
dvema maloletnima otrokoma; 2.) Fran V e n t u 
r i n i , učitelj v Ljubljani, skupno z ženo Ano in tremi 
malolotnimi otroki. 

Zapisnik o LXXXIII. redni seji narodne skupščine 
z dne 20. junija 1928. 

Številka 184 z dno 11. avgusta 1928.: 
Objava generalne direkcije davkov z dne 16. ju

lija 1928.: «ČitalniSko društvo» v Krčevini pri Ptuju 
je oproščeno plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne 
tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja držav
nim oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

'Zapisnik oJLXXXIV, redni seji narodne skup
ščine z dne 1. avgusta 1928. 

Številka 185 z dne 13. avgusta 1928.: 

Odlok ministrstva za narodno zdravje z dne 
19. junija 1928.: Uvrščen je v 5. skupino I. katego
rije dr. Milan P a p e ž , sreeki sanitetni referent v 
Logatcu. 

Zapisnik o LXXXV. redni seji narodne skupščine 
z dne 2. avgusta 1928. 

Številka 186 z dne 14. avgusta 1928.: 
Zapienilc o LXXXVI. redni seji narodne skupščine 

z dne 3. avgusta 1928. 
Objava generalnoga inspektorata: ministrstva za 

finance Ћ dne 3. avgusta 1928.: Z valutami sme po
slovati Mihajlo S a m o u k o v i ć iz Raba v Baski 
na otoku Krku. 

Številka 187 z dne 16. avguatai 1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. ju
lija, 1928.: Pomaknjeni so iz 6. skupine I. kategorije 
v 5. skupino I. kategorijo poiiticnoupravni uradniki 
dr. Fran H r a š o v e c pri velikem županu v Mari
boru, Milan M a k a r pri sreskem poglavarju v Ma 
ribom, desni breg, dT. Leon B i ' u n č k o , upravitelj 
ljutomerskega sreza v Ljutomeru, in dr. Anton 
F a r č n i k pri sreskem poglavarju v Celju. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dne 20. julija 1928.: Premeščena je 
po službeni potrebi od poštnega in telegrafskega 
urada v Novem mestu k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Kastvu Pavla A n d r e s , poštna in tele
grafska uradnica v 3. skupini II. kategorije. 

Zapisnik o LXXXVII. redni seji narodne skup
ščine z dne 4. avgusta 1928. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

277. 
Uredbo 

filozofske fakultete v Ljubljani.* 
I. Naloga filozofske fakultete. 

Člen 1. 
Filozofska fakulteta ima nalogo: 

a) obdelovati znanost in pripravljati strokovne de
lavce v njej; 

b) pripravljati učitelje za poedine njene grane. 

II. Predavanja. 

Člen 2. 
Na filozofski fakulteti se predavajo te-le zma-

nosti in znanstvene grane: 
1.) Teoretična filozofija, spoznavna teorija, lo

gika, psihologija, zgodovina filozofije. 
2.) Praktična filozofija s pedagogiko. 
3.) Matematika (analiza in geometrija). 
4.) Uporabna matematika (mehanika, teoretična 

fizika, nebesna mehanika). 
6.) Astronomija (matematična in fizikalna) in 

meteorologija. 

* Uredba — beograjske — fakultete je bila potrjena 
z ukazom z dne 1. februarja 1906. in pozneje izpreme-
njena in dopolnjena z uredbo z dne 25. februarja 1911. 
Filozofska fakulteta ljubljanske univerze je po sklepu 
svojega fakultetnega sveta z dne 24. junija 1925. z začet
kom Studijskega leta 1925./1926. sprejela za diplomske in 
doktorske izpite izpitni red beograjske fakultete z do-
stavkom, da se je v izpitnih skupinah nadomestil izraz: 
«srbski jezik in književnost» z izrazom: «slovenski ali 
srbohrvatski jezik in književnost (po izberi)>, izraz: 
«srbska zgodovina» pa z izrazom: «narodna zgodovina». 
Ta sklep je odobrilo ministrstvo za presveto z odlokom 
z dne 12. septembra 1926., P. br. 11.431. — Tukaj je pri-
občena uredba filozofske fakultete v Ljubljani v sedaj 
veljavni obliki, kakršno je dobila z ukazom Njegovega 
Veličanstva kralja o izpremembah in-dopolnitvah v ure
ditvi filozofske fakultete univerze v Ljubljani л dne 
16. junija 1928., razglašenim v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 80. junija 1928., 
St.l78/LVI. Op. ur. 

6.) Eksperimentalna fizika. 
7.) Kemija (neorganska in organska, fizikalna 

in tehnološka). 
8.) Mineralogija s petrografijo. 
9.) Botanika. 

10.) Zoologija s primerjalno anatomijo. 
11.) Fiziologija s fiziološko kemijo. 
12.) Geologija s paleontologijo. 
13.) Geografija (fizikalna geografija in antropo

geografija). 
14.) Etnologija z etnografijo. 
15.) Slovenski in srbohrvatski jezik z južnoslo-

vanskimi jeziki. 
16.) Primerjalna slovnica s sanskritom. 
17.) Zgodovina slovenske in srbohrvatske knji

ževnosti z južnoslovanskimi književnostmi. 
18.) Slovanska filologija. 
19.) Klasična filologija. 
20.) Romanska filologija. 
21.) Germanska filologija 
22.) Primerjalna književnost s teorijo književ

nosti. 
23.) Narodna zgodovina. 
24.) Zgodovina starega veka. 
25.) Zgodovina srednjega veka. 
26.) Zgodovina novega veka. 
27.) Bizantiologija. 
28.) Umetnostna zgodovina (klasična arheo

logija, zgodovina novejše umetnosti). 
Razen tega lahko predavajo lektorji: 

a) Francoski jezik s književnostjo. 
b) Nemški jezik s književnostjo. 
c) Angleški jezik s književnostjo, 
č) Italijanski jezik s književnostjo. 
d) Romunski jezik s književnostjo. 
e) Madžarski jezik s književnostjo. 
f) Turški jezik s književnost jo. 

g) Arbanaški jezik s književnostjo. 
Nove stolice in docenture za predele onih zna

nosti, za katere so stolice že ustanovljene, se usta
nove po sklepu sveta filozofske fakultete in z odo
britvijo ministra za prosveto. 

Člen 3. 

Na filozofski fakulteti so ustanovljeni še ti-le 
seminarji in znanstveni zavodi: 

1.) Seminar za filozofijo (teoretično in prak
tično). 

2.) Seminar za matematiko (čisto to uporabno). 
3.) Astronomski in meteorološki observatorij. 
4.) Fizikalni zavod. 
5.) Kemijski zavod. 
6.) Mineraloško-petrografski zavod. 
7.) Botanični zavod z botaničnim vrtom. 
8.) Zoološki zavod. 

. 9.) Fiziološki seminar. 
10.) Geološko-paleontološki zavod. 
11.) Geografski zavod. ' • ,{ 
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12.) Etnološki seminar. 
13.) Slovanski seminar (slovanska filologija, na

rodna zgodovina, zgodovina narodne književnosti). 
14.) Seminar za klasično filologijo in zgodovino 

starega veka. 
15.) Seminar za nove jezike in književnosti in 

primerjalno književnost s teorijo književnosti. 
16.) Seminar za zgodovino srednjega in novega 

veka in za bizantiologijo. 
17.) Seminar za klasično arheologijo in umet

nostno zgodovino. 
Novi seminarji in znanstveni zavodi se ustanove 

po sklepu sveta filozofske fakultete in z odobrit
vijo ministra za prosveto. 

Člen 4. 
Na koncu vsakega poluletja mora naznaniti uči

telj dekanu, o čem bo predaval in kakšne ,vaje bo 
imel v prihodnjem poluletju. Na podstavi tega do
loči potem fakultetni svet obči semestralni raz
pored, ki se objavi v univerzitetnem programu pre
davanj. 

Docenti, razen onih, ki imajo samostalno vso 
stolico, določajo svoja predavanja sporazumno s 
predmetnim učiteljem, če pa tega ni, s svetom 
filozofske fakultete. 

Člen 5. 
Učitelji morajo uravnati predavanja in vaje 

tako, da predelajo ves predmet sistematično naj-
kesneje v štirih letih. 

Člen 6. 
Predavanja trajajo od dne 16. septembra do 

božičnih počitnic v zimskem in od dne 5. februarja 
do konca maja v poletnem semestru. 

Člen 7. 
Reden slušatelj filozofske fakultete more postati 

oni, ki izpolni .vse predpise o vpisu na univerzo 
tako, kakor so določeni z zakonom in občo uredbo 
univerze. 

Glede onih rednih slušateljev, ki prestopijo z 
drugih fakultet na filozofsko ali pridejo z inozem
skih fakultet ter imajo izpričevalo o opravljenem 
zrelostnem izpitu, odloči fakultetni svet, ali in ka
teri prejšnji semester naj se jim prizna; vendar 
pa se jim nikakor ne sme priznati več nego šest 
semestrov. 

Člen 8. 
Za izredne slušatelje se morejo vpisati osebe, 

ki so do.vršile srednjo strokovno šolo ali najmanj 
šest razredov srednjih šol. 

Izredni slušatelji nimajo pravice do opravljanja 
izpitov, določenih s to uredbo; dobivati ne morejo 
štipendij, v seminarje in zavode pa se smejo spre
jemati samo, če je prostora tudi zanje. O njih bi
vanju na univerzi jim more izdati rektorat na njih 
zahtevo potrdilo po semestrih, overovljenih v in
deksu, o delovanju in uspehu pa poedini učitelji 
na podstavi predhodnega izpraševanja. 

Onim izrednim slušateljem, ki izpolnijo pozneje 
pogoje za redne slušatelje, se semestri izrednih 
študij ne štejejo v semestre rednih študij. 

Člen 9. 
V začetku vsakega poluletja vpiše redni sluša

telj v svojo vpisnico predavanja, ki jih želi poslušati, 
in ,vaje, ki se jih želi udeleževati; pri tem pazi, da 
vpiše za čas osmih poluletij v vpisnico vse predmete 
in vse vaje ene izmed skupin diplomskih izpitov 
(glej člen 11.). Že vpisana predavanja in vpisane 
vaje za dotično poluletje smejo slušatelji izpustiti 
ali zamenjati za druge samo v prvem mesecu od 
začetka predavanj, kar morajo naznaniti dekanu 
filozofske fakultete. 

Rednim slušateljem se smatra poluletje za 
polnoveljavno, če imajo vpisanih na teden najmanj 
dvanajst ur predavanj in vaj in če so njih redno 
zahajanje k tem predavanjem in vajam potrdili 
učitelji in je dekan overovil njih podpise. 

Izredni slušatelji morejo vpisati tudi manjše 
število tedenskih ur. 

III. Izpiti. 

Člen 10. 
Na filozofski fakulteti so izpiti diplomski in 

doktorski. , 
Obe te dve vrsti izpitov imata značaj strokovnih 

znanstvenih izpitov. 

Člen 11. 
Diplomski izpiti se opravljajo iz naslednjih 

znanstvenih skupin: 
I. S k u p i n a z a t e o r e t i č n o m a t e m a t i k o : 
a) Teoretična matematika. 
b) Racionalna mehanika, poleg tega teoretična fi

zika ali nebesna mehanika. 
c) Fizika ali teoretična astronomija. 
II. S k u p i n a z a u p o r a b n o m a t e m a t i k o : 
a) Racionalna mehanika, teoretična fizika in ne

besna mehanika. 
b) Teoretična matematika. 
c) Fizika in praktična astronomija. 

III. A s t r o n o m s k a s k u p i n a : 
a) Astronomija (teoretična in praktična) in ne

besna mehanika. 
b) Teoretična matematika. 
c) Racionalna mehanika, fizika in meteorologija. 

IV. F i z i k a l n a s k u p i n a : 
a) Fizika. 
b) Racionalna mehanika in teoretična fizika. 
c) Osnove višje matematike, kemija in poleg tega 

meteorologija ali praktična astronomija. 
V. F i z i k a l n o - k e m i j s k a s k u p i n a : 

a) Fizika. 
b) Fizikalna kemija. 
c) Osnove višje matematike, osnove racionalne me

hanike, teoretična fizika in kemija. 
V. a. K e m i j s k o - f i z i k a l n a s k u p i n a : 

a) Fizikalna kemija. 
b) Fizika in kemija. 
c) Osnove višje matematike, mineralogija in me

teorologija. 

VI. K e m i j s k a s k u p i n a : 
a) Kemija. 
b) Fizika. 
c) Fizikalna kemija, osnove .višje matematike, mi

neralogija in ena prirodoslovna znanost. 
VII. P r a k t i č n o - k e m i j s k a s k u p i n a : 

a) Kemija (z razširjenimi vajami). 
b) Fizika. 
c) Fizikalna kemija, osnove višje matematike, mi

neralogija in poleg tega kemijska tehnologija 
ali ena prirodoslovna znanost. 

VIII. M i n e r a l o šk o - g e o l o š k a s k u p i n a : 
a) Mineralogija s petrografijo in geologija s pa

leontologijo. 
b) Zoologija. 
c) Botanika s kemijo in fiziko ali botanika s kemijo 

in fizikalno geografijo. 
IX. B i o l o š k a s k u p i n a : 

a) Botanika in zoologija. 
b) Fiziologija in geologija s paleontologijo. 
c) Kemija z mineralogijo ali fiziko ali mineralogija 

in fizika. 
X. F i z i k a l n o - g e o g r a f s k a s k u p i n a : 

a) Geografija. 
b) Geologija s petrografijo. 
c) Fizika in meteorologija. 

XI. A n t r o p o g e o g r a f s k a s k u p i n a : 
a) Geografija. 
b) Etnologija z etnografijo. 
c) Narodna zgodovina s sociologijo. 

XII. S k u p i n a z a n a r o d n i j e z i k : 
a) Slovenski (ali srbohrvatski) jezik s starosloven-

skim jezikom. 
b) Zgodovina južnoslovanske književnosti in teo

rija književnosti. 
c) Narodna zgodovina, primerjalna slovnica indo

evropskih jezikov in en slovanski Jezik in poleg 
tega en klasičen ali Orientalen jezili s književ
nostjo ali en moderen jezik (francoski, nemški, 
angleški, italijanski). 

XIII. S k u p i n a z a n a r o d n i j e z i k i n 
k n j i ž e v n o s t : 

a) Zgodovina južnoslovanske književnosti. 
b) Slovenski (ali srbohrvatski) jezik s starosloven-

skim jezikom. 
c) Narodna zgodovina in en slovanski jezik in 

poleg tega en klasičen ali Orientalen jezik s 
književnostjo ali en moderen jezik (francoski, 
nemški, angleški, italijanski). f 

XIV. S k u p i n a z a n a r o d n o k n j i ž e v n o s t : 
a) Zgodovina južnoslovanske književnosti. . 
b) Primerjalna književnost s teorijo književnosti. 
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c) Slovenski (ali srbohrvatski) jezik s starosloven-
skim jezikom, narodna zgodovina, en slovanski 
jezik in poleg tega en klasičen jezik s književ
nostjo ali en moderen jezik. 

XV. S l o v a n s k a s k u p i n a : 
a) Ruski jezik in književnost. 
b) Češki (ali poljski) jezik s književnostjo ali slo

venski (ali srbohrvatski) in staroslovenski jezik. 
c) Slovenski (ali srbohrvatski) in staroslovenski 

jezik (za one, ki ga nimajo pod b) in primerjal
na slovnica indroevropskih jezikov ali primer
jalna slovnica slovanskih jezikov in zgodovina 
južnoslovanske književnosti (za one, ki imajo 
pod b češki ali poljski jezik). 

XVI. K l a s i č n a s k u p i n a : 
a) Klasična jezika s svojima književnostma. 
b) Zgodovina starega veka in poleg tega klasična 

arheologija ali bizantiologija. 
c) Narodna zgodovina in primerjalna slovnica indo

evropskih jezikov ali zgodovina južnoslovanske 
književnosti ali en moderen jezik s književnostjo 
ali etnologija z etnografijo. 

XVII. O r i e n t a l n a s k u p i n a : 
a) Orientalna filologija. 
b) Narodna zgodo.vina. 
c) Slovenski (ali srbohrvatski) jezik, slovenska 

(ali srbohrvatska) književnost in primerjalna 
slovnica indoevropskih jezikov. 

XVIII. R o m a"n s k a s k u p i n a : 
a) Francoski jezik in književnost s starofrancoskim 

jezikom ali italijanski jezik in književnost. 
b) Primerjalna književnost s teorijo književnosti 

ali primerjalna slovnica romanskih jezikov. 
c) Latinski jezik in južnoslovanska književnost. 

XIX. G e r m a n s k a s k u p i n a : 
a) Nemški jezik s staronemškim jezikom ali angle

ški jezik in književnost s staroangleškim jezi
kom. 

b) Primerjalna književnost s teorijo književnosti 
ali primerjalna slovnica indoevropskih jezikov. 

c) Zgodo.vina južnoslovanske književnosti in poleg 
tega slovenski (ali srbohrvatski) jezik ali na
rodna zgodovina ali nemški jezik (za one, ki 
imajo pod a angleškega) ali angleški jezik (za 
one, ki imajo pod a nemškega) ali francoski 
jezik. 

XX. S k u p i n a za n a r o d n o z g o d o v i n o : 
a) Narodna zgodovina. 
b) Obča zgodovina in poleg tega- bizantinska zgo

dovina ali orientalna filologija. 
c) Pomožne zgodovinske znanosti, zgodovina južno

slovanske književnosti in poleg tega umetnostna 
zgodovina ali slovenski (ali srbohrvatski) jezik 
ali en slovanski ali en klasičen aH en moderen 
jezik ali etnologija z etnografijo ali klasična ar
heologija. 

XXI. S k u p i n a za o b č o z godo,v i n o : 
a) Obča zgodovina. 
b) Narodna zgodovina in bizantinska zgodovina. 
c) Etnologija z etnografijo ali geografija ali en kla

sičen jezik ali primerjalna zgodovina književ
nosti ali umetnostna zgodo,vina ali glasbena 
zgodovina. ••— 

XXII. S k u p i n a z a u m e t n o s t n o z g o d o 
v i n o : 

a) Umetnostna zgodovina. 
b) Obča ali narodna zgodovina. 
c) Narodna zgodovina (za one, ki imajo pod b občo 

zgodovino) ali obča zgodovina (za one, ki imajo 
pod b narodno zgodovino) in poleg tega en mo
deren jezik. 

XXIII. S k u p i n a za p r i m e r j a l n o k n j i 
ž e v n o s t : 

a) Primerjalna književnost s teorijo književnosti. 
b) En klasičen in en moderen jezik. 
c) Obča zgodo.vina in poleg tega umetnostna zgo

dovina ali glasbena zgodovina. 

XXIV. E t n o l o š k a s k u p i n a : 
a) Etnologija z etnografijo. 
b) Slovenski (ali srbohrvatski) jezik ali zgodovina 

južnoslovanske književnosti ali obča zgodovina 
ali klasična jezika s svojima književnostma ali 
narodna zgodo.vina ali geografija. 

c) Geografija ali slovenski (ali srbohrvatski) jezik 
za one, ki nimajo tega predmeta pod b) in poleg 
tega ali zgodovina južnoslovanske književnosti 
(za one, ki je nimajo pod b) ali en klasičen je
zik (za one, ki nimajo klasičnih jezikov pod b) 
ali klasična arheologija ali bizantiologija. 
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XXV. F i l o z o f s k a s k u p i n a : 
a) Spoznavna teorija, logika, psihologija in zgodo

vina filozofije. 
b) Etika in estetika. 
c) Osnove višje matematike ali osnove astronomije 

ali fizika in kemija ali obča biologija. 
XXVI. P s i h o l o š k a s k u p i n a : 

a) Eksperimentalna psihologija. 
b) Fiziologija, zgodovina filozofije in logika. 
c) Fizika in kemija ali botanika in obča biologija 

ali zoologija in obča biologija. 
XXVII. P e d a g o š k a s k u p i n a : 

a) Pedagogika. 
b) Psihologija in logika z etiko ali zgodovina filo

zofije. 
c) Obča biologija ali narodna zgodovina ali en mo

deren jezik (angleški, francoski, nemški). 
Predmeti v razdelkih pod a) in b) so strokovni, 

v razdelkih pod c) pa pomožni. 
Razdelek a) tvori glavno stroko. 

Člen 12. -•» 

Izpiti iz poedinih razdelkov se opravljajo vsak 
zase, toda obenem iz vseh predmetov, ki sestav
ljajo te razdelke. Pravico, opravljati te izpite, imajo 
oni redni slušatelji filozofske fakultete, ki se vidi 
iz njih vpisnic: 1.) da imajo zadostno število 
polnoveljavnih semestrov, in sicer za razdelek pod 
a) najmanj osem, za razdelek pod b) najmanj, šest 
in za razdelek pod c) najmanj štiri; in 2.) da so 
imeli v tem času skupno predavanj in potrebnih 
vaj iz vsakega predmeta v razdelku pod a) najmanj 
šest, v razdelku pod b) najmanj pet in .v razdelku 
pod c) najmanj štiri semestre. Ce je v razdelku pod 
c) več nego dvoje predmetov, moreta zadoščati tudi 
samo dva semestra študij pri onih predmetih, ki 
se v celoti predelajo v dveh semestrih. 

S prijavo za izpit iz razdelka a) mora predložiti 
vsak kandidat potrdilo o tem, da se je udeleževal 
delovanja v občem pedagoškem seminarju najmanj 
en semester, izvzemši VII. skupino. 

V razdelkih pod a) in b) so ,vaje obvezne. Ali in 
v katerih skupinah in predmetih v razdelku ped c) 
je treba vàj. in koliko časa trajajo, odloči v vsakem 
primeru fakultetni svet na predlog učiteljev. 

Slušatelji, ki so dovršili realne srednje šole, 
morejo opravljati izpite iz skupin, navedenih od I. 
do vštete X. in od XXV. do vštete XXVII. skupine. 

Člen 13. 
Roki za opravljanje diplomskih izpitov so prvih 

petnajst dni meseca junija, septembra in januarja. 
Če je število prijavljenih kandidatov veliko, 

sme fakultetni svet podaljšati te roke največ za 
petnajst dni. 

Člen 14. 
Kandidati, ki žele opravljati diplomske izpite, 

se morajo prijaviti dekanatu filozofske fakultete do 
dne 10. junija, odnosno do dne 1. oktobra ali do dne 
25. januarja. Prijava se mora predložiti pismeno v 
obliki prošnje, v kateri naj kandidat navede, za 
katero izpitno skupino in kateri njen razdelek se 
prijavlja. 

Obenem morajo navesti kandidati v prijavi: ali 
se prijavljajo k izpitu prvikrat ali ponovno in ali 
se prijavljajo v poslednjem primeru zato, ker so od 
prejšnjega izpita odstopili, ali zato, ker tega izpita 
niso opravili Na vsaki prijavi mora biti kolek po 
zakonu o taksah. 

Ob prijavi se predloži po členu 12. te uredbe na 
vpogled tudi vpisnica. 

Izredni slušatelji se prijavljajo osebno pri uči
teljih, pri katerih žele opravljati izpit. 

Člen 15. 
Izpraševanje kandidatov pri diplomskem izpitu 

obseza znanosti dotične skupine v celoti, ne glede 
na to, ali so bili vsi deli predmeta pri predavanjih 
dovršeni ali ne. 

Člen 16. 
Na podstavi došlih prijav za diplomske izpite 

določi dekan filozofske fakultete za prijavljene kan
didate izpraševalne odbore iz najmanj treh članov, 
sestavljene prvenstveno iz predmetnih učiteljev; za 
razdelek pod c) moreta biti v odboru najmanj dva 
člana. Če je kak predmetni učitelj zadržan izpra-
ševati, mu določi fakultetni svet namestnika. 

Vsakemu odboru predseduje njegov najstarejši 
član. Tako sestavljeni odbori pregledajo najprej 
prijave kandidatov in odločijo o njih pravici, oprav-

mora ustrezati v razdelkih pod a) in b) uspeh iz 
vsakega poedinega predmeta oceni najmanj šest 
(6); sicer mora kandidat ponavljati ves (pismeni 
in ustni) izpit iz tega razdelka. V podobnem pri
meru sme ponavljati kandidat v razdelku pod c) 
ustni izpit iz enega predmeta, iz katerega je po
kazal nezadosten uspeh, toda samo če ustreza nje
gov uspeh iz ostalih predmetov tega razdelka naj
manj oceni osem (8). Obča ocena izpita iz vsega 
razdelka se določi potem pò opravljenem ponov
nem izpitu. 

Člen 26. 
O izpitih vsakega kandidata ,vodi odbor poseben 

zapisnik, v katerega se zapiše: kandidatovo ime, 
razpored pismenih in ustnih izpitov, katere naloge 
in katera vprašanja je dobil, ali je kandidat izpit 
opravil (odnosno od izpita odstopil ali je bil od-

Če je sestavljen sirokovni razdelek iz več pred- .klonjen in pri katerem izpitu) in naposled končni 
metov, se dado pri pismenem izpitu naloge iz vsa- s k i e p 0 opravljenem ali neopravljenem celokupnem 
kega teh predmetov, kandidati pa imajo pravico, j izpitu. 
izbrati eno izmed njih, ki jo hočejo izdelati. I P o d o v r S e n e m i z p i t u i zroči predsednik zapisnik 

Pismene izpite iz istega razdelka opravljajo vsi I g k a n d i d a t o v i m i p i s m e n i m i izdelki tajništvu uni-
pnjavljeni kandidati istočasno pod nadzorstvom, v e v m y ^ ^ Q Tajništvo priobči takoj 
enega izmed članov izpraševalnega odbora. Tal« j p o d o W j e n e m zapisniku uspeh izpita s posebno ob-

ljati diplomski izpit, glede na člen 12. te-uredbe; 
potem pa določijo dni za poedine izpite, ki jih 
nato predsednik pismeno objavi. 

Člen 17. 
Diplomski izpiti iz strokovnih razdelkov pod a) 

in b) so pismeni in ustni, iz razdelka pod c) pa 
samo ustni. 

Javni so samo ustni izpiti. 

Člen 18. 
Iz vsakega strokovnega razdelka se opravlja po 

en pismen izpit. 
Pismeni izpiti obsezajo izdelavo nalog, ki jih 

predlože pred začetkom vsakega takega izpita pred
metni učitelji in jih odobri izpraše.valni odbor. 

izpiti trajajo najdlje štiri ure in se opravljajo brez 
pomožne književnosti, izvzemši posebne primere, v 
katerih spozna izpraševalni odbor za dobro, da do
voli pomožno književnost. 

Pismeni izpit iz prirodoslovnih znanosti sme 
biti združen s praktičnimi deli; ta izpit sme trajati 

javo, v kateri označi za vsakega kandidata skupne 
ocene, dobljene pri pismenem in ustnem izpitu. 

Člen 27. 
Kandidatu, ki je po gorenjih odredbah ppravil 

po sklepu izpraševalnega odbora dlje nego štiri diplomski izpit iz vseh treh razdelkov ene izpitne 
ure. ' skupine, izda rektorat fakultetno diplomo. 

Na en dan se sme opraviti samo en pismen iz- ; V diplomi se označi znanstvena skupina s pred-
pit. Če je za isti izpit več kandidatov, morejo vsi meti, iz katerih je kandidat opravil izpit, in se za-
izdelovati isto nalogo, izvzemši izpite s praktičnim beleži uspeh s številkami in z besedami pri pisme-
delom, pri katerem dobi vsak kandidat posebno nem in ustnem izpitu pri razdelkih pod a) in b), 
nalogo. 

Člen 19. 
pri razdelku pod c) pa samo pri ustnem. 

Člen 28. Kandidate, ki bi pri pismenem izpitu skrivaj j 
rabil zapiske ali dela, tuje koncepte ali nasvete, je, Izpiti iz posameznih razdelkov se smejo oprav-
treba takoj odstraniti od izpita. V tem primeru se ljati vsega skupaj trikrat, izjemoma, in sicer samo 
sme ponovno javiti k izpitu šele čez leto dni. Če se ' s posebno dovolitvijo fakultetnega sveta, pa tudi 
tak primer pri istem kandidatu ponovi, se ta kan
didat takoj odstrani od izpita in izgubi pravico do 
vsakega nadaljnjega izpita. 

Člen 20. 
Po tako izvršenem pismenem izpitu, pobere nad 

zorni član izpraševalnega odbora od kandidatov semester, 
prepise in koncepte ter jih izroči pod pečatom do 
tičnemu predmetnemu učitelju. Pismeni sestavek 

četrtič. 
Kandidatu, ki ne bi opravil izpita iz razdelka 

pod c) najkesneje pred začetkom predavanj v sed
mem semestru, odnosno izpita iz razdelka pod b) 
najkesneje pred začetkom predavanj v osmem 
semestru, se ne potrdi niti ne prizna dalje vpisani 

Člen 29. 

j . . v.. ,. . v « j , , , • Doktorski izpit morejo opravljati samo oni 
ocenita predmetni učitelj m se en član odbora, ki k a n d i d a t i > k i s o .,. d i l o m s k i k i t i z k a t e r e . 
ga odbor določi za to. . | к о Ц z n a n s t v e n e д к и р 1 п е (člen 11.) in ki predlože 

i samostalno izdelano originalno znanstveno delo 
^ m 2 ^ ' j (tezo, inavguralno disertacijo) iz one znanstvene 

Po dovršenem pismenem izpitu se sestane iz- skupine, iz katere so opravili diplomski izpit, 
praševalni odbor na poziv svojega predsednika in 
odloči o pismenem izpitu na podstavi pismenih re
feratov in ocen tako predmetnih učiteljev kakor 

Člen 30. 

Za opravljanje doktorskega izpita se javljajo 
sÏÏtavkov h 5 , a n 0 V ' d 0 l 0 Č e n i h Z a P r e g l e d P i s m e n i h kandidati pismeno fakultetnemu dekanu ter pred-

, ' lože obenem v prilogi kratek življenjepis, diplomo 
C - jo opravljenem diplomskem izpitu in disertacijo, 

Vsak pismeni izpit se oceni s številkami od ki je lahko v rokopisu ali natisnjena. Natisnjena 
1 do 10. j dela se morejo predložiti kot disertacija samo v 

Kandidat je pismeni izpit opravil, če dobi naj- enem letu po publikaciji. Delo, ki je bil na njega 
manj oceno šest (6), ter se pripusti k ustnemu podstavi kandidat poprej promoviran za doktorja 
izpitu. i n a drugi univerzi,se ne sme sprejeti kot disertacija. 

Člen 23. 
Člen 31. 

Prijave za izpit se lahko vlagajo v vsem šolskem 
Ustni izpit opravljajo kandidati obenem iz vseh 

predmetov enega razdelka. Ta izpit traja za vsa-, 
kega kandidata in za vsak predmet v razdelku naj- j letu. Na dekanov poziv odloči fakultetni svet odbor 
dlje eno uro iz razdelka pod a) in najdlje pol ure, za prijavljenega kandidata; poleg dekana kot pred 
iz razdelka pod b) in c). 

Člen 24. 
Če kandidat iz kakršnegakoli razloga prekine 

izpit (bodisi pismenega, bodisi ustnega), mora kes-
neje ponavljati ,ves izpit. Prav tako mora, če ne 
opravi ustnega izpita, v kesnejšem izpitnem roku 
ponovno opravljati pismeni in ustni izpit. 

Člen 25. 
Po dovršenem ustnem izpitu iz poedinih raz

delkov predlože predmetni učitelji obrazložene 
ocene, o katerih sklepa ves izpraševalni odbor. 

Uspeh se oceni kakor pri pismenemu izpitu s 
številkami od 1 do 10. 

Kandidat je izpit opravil, če dobi najmanj oceno 
šest (6). 

Pri razdelkih, sestavljenih iz več predmetov, 
| se označi uspeh izpita z eno skupno oceno. Pri tem 

sednika so v tem odboru najmanj še trije člani, 
katerih predmeti so v zvezi z vprašanji, ki jih di
sertacija obravnava. Ta odbor določi izmed sebe 
najmanj dva člana za referenta, ki naj pregledata 
in ocenita predloženo disertacijo; poleg tega ima 
tudi vsak drug član izpraševalnega odbora pravico, 
pregledati disertacijo. Pismeni referat referentov 
predloži dekan filozofskemu fakultetnemu svetu, 
ki potem odloči, aH naj se disertacija sprejme ali 
ne. Če je disertacija predložena v rokopisu, odloči 
fakulteta pri tej priliki, ali naj se natisne za pro
mocijo v celoti ali v poedinih delih. 

Člen 32. 
Ko svet disertacijo sprejme, določi odbor dan 

ustnega izpita, ki je javen. Vsi člani odbora imajo 
pravico, izpraševati kandidata; izprašati pa gtf 
morata najmanj dva člana odbora. Kandidatu se 
dajo taka vprašanja, ki so v zvezi z vprašanji, ob
ravnavanimi v disertaciji. Smoter teh .vprašanj je, 
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nedvomno dokazati, da je izdelal kandidat diser
tacijo samostalno in da obvladuje metode, vire, 
rezultate in književnost one znanstvene grane ali 
discipline, ,v katero spada disertacija. Izpit traja 
za vsakega kandidata najmanj dve uri ter se oceni 
skupno z disertacijo s številkami od 1 do 10. Kandi
dat je izpit opravil, če dobi po sklepu odbora naj
manj skupno oceno šest (6) in če tudi pri ustnem 
izpitu nima ocene, nižje od šest (6). 

Ocena se ne vpiše ,v diplomo; toda kandidatu 
se mora izdati na njegovo zahtevo z dekanovim pod
pisom o opravljenem doktorskem izpitu potrdilo, 
v katero se .vpiše prav tako na njegovo zahtevo 
ocena, dobljena pri tem izpitu. V tem poslednjem 
primeru se navedejo v potrdilu tudi maksimalne 
in minimalne ocene pri doktorskem izpitu. 

O izpitu vodi odbor poseben zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in vsi člani izpraševalnega 
odbora. 

Člen 33. 
Kandidat, ki je doktorski izpit opravil, dobi 

pravico do doktorskega naslova takrat, ko ga dekan 
v imenu fakultete proglasi za doktorja filozofije. 
Ta proglasitev (promocija) se mora izvršiti šele 
takrat, ko je predložil kandidat po opravljenem 
doktorskem izpitu tajništvu univerze sto izvodov 
natisnjene disertacije ter je.predložil o tem dekanu 
posebno potrdilo rektorata. Naslovni list teh iz
vodov mora biti natisnjen po predpisanem vzorcu 
in na njem mora biti označeno, v kateri seji fakul
tetnega sveta je bila disertacija sprejeta in po 
čigavem referatu. 

Člen 34. 
Čas in kraj promocije objavi univerza v Urad

nem listu, o čemer se obveste rektor in vsi člani 
filozofske fakultete. Ob promociji načrta dekan У 
glavnih obrisih to, kar je po mnenju odbora v 
disertaciji najvažnejše, objavi, da je kandidat iz
polnil vse pogoje, predpisane z zakonom o uni
verzi, z uredbami in s pravili o doktorskem izpitu 
na filozofski fakulteti, in potem ga proglasi v 
imenu filozofske fakultete za doktorja filozofije. 
O aktu promocije se sestavi poseben zapisnik z 
dekanovim podpisom in s podpisi članov izpraše
valnega odbora. 

Člen- 35. 
Po izvršeni promociji pošlje dekan zapisnik 

rektorju, ki podpiše potem z dekanom ,vred kandi
datu doktorsko diplomo. Ta se izda v slovenskem 
ali srbohrvatskem jeziku po določenem natisnje
nem vzorcu ob kandidatovih stroških. 

Člen 36. 
Če bi bil kandidat, čigar disertacijo je svet 

sprejel, pri ustnem izpitu odklonjen, odloči iz-
praševalni odbor, ali velja ta disertacija tudi, ako 
bi ponovno opravljal doktorski izpit, ali pa mora 
izdelati drugo. 

Doktorski izpit se sme vobče opravljati samo 
trikrat, in sicer tretjič samo po odobritvi fakultet
nega sveta z novo disertacijo. 

Člen 37. 
Izpiti po novih skupinah so obvezni za one 

slušatelje, ki se vpišejo na filozofsko fakulteto po 
dnevu, ko dobe te izpremembe in dopolnitve* ob
vezno moč. Oni slušatelji, ki so se vpisali na filo
zofsko fakulteto pred tem, smejo opravljati izpite 
tudi po starih skupinah najdlje pet let od dne, 
ko stopi ta uredba v veljavo; po tem roku bodo 
veljale nove izpitne skupine za vse kandidate brez 
razlike. 

278. 
Popravek h končnemu zapisnika k trgo
vinski pogodbi med kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev in republiko Avstrijo. 

V tem zapisniku, pridodanom zakonu o trgovin
ski pogodbi med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in republiko Avefcrijo, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu z dne 30. septembra 1926., št. 368/89 
(stran 636.), se mora glasiti drugi stavek v četrtem, 
odstavku izjave k členu 16. pravilno tako-le: «Vkljub 
temu pa je dovoljeno krošnjarjem, državljanom 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, iz kočev
skega in logaškega sreza, da smejo prodajati kot 
krošnjarji izdelke svoje hišna l e s n e (ne: domače) 
industrije na ozemlju republike Avstrije.> 

* Namreč izpremembe in dopolnitve, predpisane % 
ukazom z dne 16. junija 1028. Op. ur. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 7 9 . 

Prav i ln ik 
o zamejničevanju katastrskih (davčnih) 

občin, 
izdan na podstavi člena 110. finančnega za

kona za leto 1927./1928.* 

Člen 1. 
Namen zamejničevanja. 

Zamejničevanje ima namen, v naravi ugotoviti 
in postaviti meje katastrske občine, jih predstaviti 
v skici in popisati. 

Člen 2. 

Katastrska občina. 

Katastrsko občino sestavljajo vsa zemljišča, ki 
spadajo po upravnopolitični razdelitvi k naselju 
(vasi, mesta itd.) in Id se napravlja zanje skupen 
davčni elaborat. 

Upravna občina je lahko sestavljena iz več kata
strskih občin. 

Katastrska občina je v topografskem pogledu 
poseben omejen kompleks zemljišč. 

Člen 3. 
Ime katastrske občine. 

V zapisniku o zamejničitvi in v vsem ostalem 
katastrskem elaboratu se vpiše ime katastrske ob
čine tako, kakor je bilo označeno v uradnem popisu 
krajev in naselj ali izpremenjeno z odločbo pristoj
nih upravnih oblastev. 

Člen 4. 
Zamejničevalna komisija. 

Katastrske občine zamejničuje komisija, ki jo 
sestavljajo: 

1.) državni geometer, ki ga odredi generalna ali 
oblastna direkcija katastra, kot predsednik komisije; 

2.) župan, ali njegov namestnik (predsednik ali 
kmet) občine, ki se zamejničuje; 

3.) dva pismena zaupna moža, ki ju izvoli župan
stvo (sud) te občine, z overovljenim pooblastilom; 

4.) župan ali njegov namestnik (predsednik ali 
kmet) in dva pismena zaupna moža za vsako so
sednjo občino. 

Člen 5. 
* 

Obveščanje upravnih in političnih oblastev. 
Na podstavi svojega delovnega programa ob

vesti generalna direkcija katastra po velikem žu
panu občine o zamejničevanju najmanj 15 dni prej, 
da lahko izvolijo zaupne može in pripravijo potrebni 
material. 

Državni geometer obvesti občino kakor tudi so
sednje občine točno o dnevu in uri, kdaj in kje, se 
mora eestati komisija, da obhodi mejo. 

Člen 6. 
Postopanje, če je občina na državni meji. 

Če je občinska meja obenem državna meja, ob
vesti ministrstvo za finance (generalna direkcija) 
ministrstvo za zunanje posle, Id poskrbi pri sosednji 
državi, da pošlje svojo komisijo zaradi zatmejničitve. 

Če ne prispe komisija sosednje države o pravem 
času, zaprosi geometer generalno, odnosno oblastno 
direkcijo katastra za navodila, da se delo ne ustavi, 
ter postopa po prejetih navodilih. 

Za načelo velja, da sme geometer v takem pri
meru obhoditi mejo in odmeriti mejnike, ki jih je 
postavila mednarodna komisija; ne sme pa brez po
sebne pooblastitve postavljati novih mejnikov. 

Člen 7. 
Dolžnosti državnega gleometra. 

Odrejeni državni geometer mora 
1.) naznaniti svoj prihod velikemu županu, sre-

skemu poglavarju in županu (predsedniku) one ob
čine, v katero je prišel; 

2.) pribaviti original zapisnika 6 zamegničitvi, če 
je bila že prej izvršena; 

3.) poizvedeti pri županstvu (opštinskem sudu), 
ali so se izvolili zaupni možje, ali je pripravljen ma
terial, potreben za zamejničitev, itd.; 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. marca 1928., št. 57/XVT. 

4.) sestaviti delovni program za komisijski obhod 
meje; 

5.) voditi komisijo ter povsem postopati po tem 
pravilniku. 

Člen 8. 

Dolžnosti občinskih oblastev. 
Županstvo (sud) občine, ki se zamejničuje, mora: 
1.) pripraviti ves material, potreben za zamejni

čitev, kakor mejne stebriče, količe, orodje, voz za 
transport itd.; 

2.) dati komisiji na razpolago ob svojih stroških 
najmanj dva delavca-figuranta; 

3.) zagotoviti ob svojih stroških državnemu geo
metru za čas zamejničevanja opremljeno stanovanje. 

Člen 9. 
Izostanek komisijskih članov. 

Če zaupni možje ali njih namestniki ene občin? 
ne pridejo, to ne zadrži zamejničevanja. Zamejniče
vanje ee vrši v tem primeru tudi brez njih. Izosta
nek se še kaznuje z zaporom in z denarno kaznijo 
po veljavnih zakonskih predpisih in po predhodni 
preiskavi, ki jo izvrši sreski poglavar na ovadbo 
državnega geometra. 

Člen 10. 

Obhod meje. 
Komisija začne zamejničevati na trimejni točki 

po porazdelitvi dela ter obhodi mejo vedno v isti 
smeri, tako da je občina, ki jo zamejničuje, vedno 
na desni strani, torej z leve na desno. 

Obhod določa komisija z mejno črto, obnavlja 
stare in postavlja po potrebi nove mejnike, vrši vse 
meritve, potrebne za podrobni popis meje, in vodi 
zapisnik o zamejničitvi. 

Če je meja obrasla z gozdom ali grmdčjem, se 
mora izkrčiti v širini 2 m, tako da odpade na vsako 
občino pas, širok 1 m. 

Člen 11. 

Spor zaradi meje. 

Če je meja med okoliši poedinih občan sporna, 
morajo obvestiti predstavniki občin in. geometer 
sreskega poglavarja, da določi po veljavnih zakonih 
o občinah začasno moje okolišev, ko je predhodno 
zaslišal sporne stranke in ko sa je izvršil ogled. Ko 
se določa začasna meja, se je treba držati naravnih 
mej, kakor: potov, jarkov, rek, potokov in mej po
edinih posestev, tako da se obstoječe edinstvene 
parcele ne razpolavljajo. 

Če gre za spor med občinami, ki niso v istem 
srezu, je pristojno za določitev začasne meje ono 
oblastvo, ki ga odredi minister za notranje posle z 
izvršnim odlokom. 

Prav to velja, če je sporna občinska meja ob
enem meja oblasti. 

Člen 12. 
Občine iz več ločenih delov. 

Če je občina sestavljena iz več delov, ki niso 
v zvezi, se zamejniči vsak del zase in ti deli se 
označijo za I. del, II. del itd. Ostalo postopanje je 
isto kakor pri občinah, ki so sestavljene iz enega 
dela. 

člen 13: 
Naknadni popis meje. 

Če je bil del meje popisan ali je bila vsa meja 
popisana že s prejšnjo zamejničitvijo, so omeji ko
misija pri novem obhodu samo na to, da se prepriča, 
ali je ostala meja ista ali koliko se je izpremenila. 
Če se je izpremenila, se mora sestaviti n a k n a d n i 
p o p i s m e j e po tem pravilniku. 

Če se je struga obmejne reke posušila in je po
stala rodovitna, se mora popisati mejna črta po 
novem stanju in označiti z mejniki. 

Mejniki, ki so se poizgubili ali so büi uničeni, se 
morajo upostaviti in spraviti v prvotno stanje. 

Člen 14. 

Postavljanje mejnikov. 

Mejniki se postavljajo tam, kjer se mejna črta 
lomi, ali pa na krajih, kjer seče ta črta rob pota, 
jarka, umetne zgradbe, breg reke, potoka, jezera 
itd. Če je mejna črta prema, se postavi mejnik na 
vsakih 300 m. 

Če oznamenuje mejno črto stalen objekt, n. pr. 
pot, jarek, pogorje, potok, manjša reka, se postavi 
mejnik samo na znatnejših konveksnih in konkavnih 
krajih na: razdalji od 200 do 500 m. 

Če oznamenuje mejno črto večM objekt, kakor 
n. pr. železniška proga, reka, jezero, morje, kanal 
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Ud., zadošča, da se postavijo mejniki na začetku in 
na koncu mejne četo. 

Ce se mejnik iz kakršnihkoli razlogov ne more 
postaviti na mejni točki sami (n. pr. srodi pota, 
reke itd.), se potegne skozi to mejno točko pravo-
kotnica na predhodno mejno črto in se postavi po 
en mejnik na isti razdalji od točke na obeh straneh. 
Öe to ni mogoče, se postavita dva mejnika na naj
primernejši način; v zapisniku o zamejničitvi pa je 
treba to točno popisati. 

Na bregu reke je treba postaviti mejno točko 
tako, da je zavarovana zoper usipanje. 

Ce se stikajo v mejni točki tri občine ali če se 
jih stika še več, je treba postaviti troje ali več mej
nikov. Ti poedini mejniki se postavijo na obodu 
kroga, ki mu je središče dotična mejna točka, z iz-
meritvijo polumera. 

Ölen 15. 
Mejniki. 

Za mejnike se uporabljajo kameni ali betonski 
stebriči, potem prstene kope, ki se nasujejo okoli 
močnega kola ali mejnega stalnega drevesa, če stoji 
tam, ali naravni kamen, sirovo obtesan na vrhu. 

Kameni ali betonski stebriči so veliki 0-70 X 
X 1-20 X 0-20 m. Stebrič je 10 cm nad zemljo, da 
je viden in da se lahko nanj zapiše številka mejnika. 

Mejna kopa se nasuje v obliki stožca s premerom 
1-50 m in z višino 1-00 m. Sredi kope je hrastov kol, 
debel 10 cm, ki se zabije v zemljo vsaj 1-00 m; 
štrleti pa mora iz kope 0-50 m, da se lahko nanj za
piše številka mejnika. 

Naravni kamen se vkoplje do štirih petin v 
zemljo tako, da štrli obtesani del okoli 10 cm nad 
zemljo. 

Mejniki se morajo postaviti tako, da predstavlja 
njih sredina mejno točko. 

Člen 16. 

Obnova mejnikov, ki so se poizgubili. 
Mejniki, ki so se poizgubili, se morajo po zapis

niku o zamejničitvi s točno izmeritvijo in določitvijo 
postaviti iznova. Prav tako se morajo stare kope 
na isti način komisijski obnoviti na licu mesta. 

Člen 17. 
Numeriranje mejnikov. 

Za numeriranje mejnikov se uporablja trpežna 
oljnata barva. 

Numeriranje se začne s prvo mejno točko za tri-
mejno točko s številko 1 ter se nadaljuje z zapored
nimi številkami do prihodnje trimejne točke. Po toj 
drugi trhnejni točki dobi prva mejna točka zopet 
številko 1 in numoriranje se nadaljuje z zaporednimi 
številkami do prihodnje trimejne točke. Tako se na
daljuje, dokler no prispe komisija do odhodne točke. 

Če sta dva ali če je več mejnikov, dobi vsak isto 
številko z začetnimi črkami imena občine, ob katere 
meji leži (n. pr. 12 BP, 12 M|P, 12 SP itd.). 

Če se postavi pozneje nov mejnik med dvema 
starima, dobi številko mejnika z manjšo označbo, 
ulomljeno z 1, 2 itd. (n. pr. 9/1, 9/2). 

Člen 18. 

Skica občinske meje. 

Ob zamejničevanju mora izdelati geometer skico 
občinske meje (priloga št. ...) v merilu 1 :10.000, 
če ee more spraviti skica občine na list formata 
0-35 X 0*50 m, pri večjih . občinah pa v merilu 
1:20.000. 

Potrebne meritve se opravljajo z geodetsko mizo, 
tahimetrom ali busolo. Razdalje med poedinimi mej
niki se merijo izključno optično. Poligonalne črte, 
kolikor niso že grafično dobljene, je treba nanašati 
s transporterjem, ne da bi se računile koordinate. 

Člen 19. 

Zapisnik o zamejničitvi 
Ko komisija zamejničuje, vodi na licu mesta za

pisnik o zamejničitvi (priloga št. . . . ) , v katerega <*e 
vpišejo: naziv katastrske občine, politično občine, 
sreza in oblasti, popis obče lege občine, imena mej
nih občin in kratek popis tal (ravna, hribovita itd.), 
naposled podrobni popis meje. 

Če je občina sestavljena iz več ločenih (poseb
nih) delov, se vpišejo tudi ti v zapisnik pod poseb
nim poglavjem. 

Člen 20. 

Podrobni popis meje. 

V podrobnem popisu meje se morajo točno ozna
niti mejniki in njih lega. 

Zlasti se mora navesti pri mejniku to-le: 
. 1.) Številka mejnika, vrsta mejnika (ali je kamen 

ali betonski stebrič, kopa iz prsti ali kamena, 
označba, vdolbena v zid, živo drevo itd.), potem, 
ali je mejnik dvojen ali trojen, ali je na državni 
meji, ali je star ali na novo postavljen. 

2.) Ime lastnika, na čigar posestvu stoji, naziv 
polja in vrsta kulture parcel, na kateri je mejnik. 

3.) Kot, ki ga tvori predhodna smer meje z na
slednjo proti občini, ki se zamejničuje, t. j . , ali je 
oster, pravi ali top, konveksen ali konkaven. 

Če se uporabi ta popis meje za sosednjo občino, 
se pretvorijo ti pogoji in popis v nasprotne. 

4.) Popisati se mora smer meje proti strani sveta 
in ali je meja med dvema mejnikoma ravna, kriva 
ali lomljena. 

5.) Popisati se morajo polja, označiti imena last-
nikov in kulture parcel, med katerimi teče meja, ali 
teče vodoravno, vkreber ali nizdol. Pri potokih, 
hudournikih, rekah, potih itd. je treba označiti, ali 
drži meja čez njih sredo ali ob njih strani. 

6.) Označiti je treba, koliko stoje mejniki vsak
sebi. 

Člen 21. 

Uporaba že popisane mejne črte. 
Če so se zainejničili poedini deli mejo že prej, 

se prenese popis tega dela iz starega zapisnika v 
novi zapisnik o zamejničitvi; pri tem je treba na
vesti, od katerega do katerega mejnika, iz katerega 
zapisnika in katere občine se je to propisalo. 

Ce se je v medčasju mejna črta izpremenila, se 
dopolni gorenja pripomba z rezultatom naknadne za-
mejničitve. 

Člen 22.. 
Popis sporne meje. 

Če je meja med dvema občinskima okolišema 
sporna, se mora določiti mejna črta na zahtevo ene 
in dTuge občine v naravi; obe črti se predočita v 
skici in popišeta v zapisniku o zamejničitvi. 

Dokončno odloči o tem, katera meja je prava, 
v Srbiji razsodišče po členu 11. zakona o občinah; 
v ostalih krajinah države pa odločijo o tem dokonč
no upravna oblastva po veljavnih zakonih. 

Člen 23. 
Overovitev zapisnika o zamejničitvi. 

Zapisnik o zamejničitvi se sestavi na licu mesta 
in podpisati ga morajo takoj na licu mesta državni 
geometer in vsi člani komisije iz dotičnih občin ter 
ga overoviti z občinskm pečatom. 

Če bi katerikoli član komisije odrekel ta podpis, 
se mora razlog za to kakor tudi izostanek poedinih 
občinskih članov komisije vpisati v zapisnik. 

Vse popravke, ki jih izvrši državni geometer v 
originalu zapisnika o zamejničitvi in ki utegnejo dati 
originalnemu besedilu popisa drug zmisel, mora pod
pisati vsa komisija in potrditi se morajo z občinskim 
pečatom. 

Vsi popravki se vrše samo z rdečo tinto. 

Člen 24. 

Naknadna opravila. 
Preden državni geometer odide iz občine, mora 

pismeno opozoriti županstvo (opštinski sud), da' mora 
varovati in vzdrževati mejnike v pravilnem stanju 
in da mora občina, če se mejniki poškodujejo, sto
rilca izslediti ter postopati zoper njega po zakonu. 

Člen 25. 
Revizija iu hranjenje elaborata o popisu meje. 
Ves čas, ko se opravlja delo v občini, ga nadzira 

generalna direkcija katastra po svojih inspekcijskih 
organih. 

Izdelane originalne zapisnike o popisu meje in 
skice pošlje geometer takoj generalni direkciji kata
stra v revizijo. Ko se elaborat pregleda in odobri, 
se shrani v mapni arhiv. Če se takoj po zamejničitvi 
nadaljujo podrobna izmeritev v isti občini, se po
šljeta zapisnik in skica v uporabo dotični katastrski 
sekciji, ki vrši podrobne izmeritve. Po končani upo
rabi se mora elaborat o zamejničitvi vrniti generalni 
direkciji katastra, da se shrani v mapni arhiv. 

Člen 26. 

Naknadno zamejničevanje. 
Če se meja po končani zamejničitvi in izvršenem 

popisu iz kakršnegakoli vzroka izpremeni, odredi 
generalna direkcija katastra naknaden popis meje. 

Obhod in popis meje se vršita ob naknadnem za-
mejničevanju tako kakor redno zamejničevanje. Če 

je treba določiti mejo naknadno usehlih rečnih in 
potočnih strug, je odločilno dejansko stanje na licu 
mosta. 

O postopanju naknadnega zamejničevanja se 
mora sestaviti nov zapisnik o zamejničitvi. V tem 
naknadnem zapisniku je treba osebno vpisati razlog 
naknadnega zamejničevanja in nastanek nastopiv-
ših izprememb v meji kakor tudi številko in datum 
one naredbe generalne direkcije katastra, po kateri 
se je izvršila nova zamejničitev. 

Ta zapisnik se sestavi v toliko izvodih, kolikor 
občin je prizadetih s temi naknadnimi izpremembami 
meje. En izvod zapisnika se priloži staremu zapis
niku o zamejničitvi. Po uspehih naknadnega ozna-
menovanja meje se mora popraviti prejšnji original
ni zapisnik z Tdečo tinto. 

Prav tako se vpišejo, če izpremembe nieo znatne, 
popravki z rdečo tinto v skico o zamejničitvi Če 
so izpremembe velike, se mora sestaviti nova skica. 

Za revizijo in hranjenje elaborata o naknadni 
zamejničitvi veljajo odredbe predhodnega člena). 

Člen 27. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 5. marca 1928.; 
G. D. K. br. 2163. 

Minister za finance: 
dr. Bogdan Markovié s. r. 

280. 
Razpis o uporabljanja največje ugodnosti 

za blago, ki izvira iz Kanade.* 
Kakor navaja nota angleškega poslanika, ki mi 

jo je vročilo ministrstvo za zunanje posle z dopisom 
U. br. 3467 z dne 31. julija 1928., bo razglasila Kar 
nada v kanadskem uradnem listu, da bo postopala 
z blagom in izdelki, ki izvirajo iz naše kraljevine, 
ob uvozu v Kanado prav tako ugodno, kakor po
stopa z blagom in izdelki iz druge tuje države, do
kler se. bo postopalo z blagom in izdelki iz Kanade 
ob uvozu v našo kraljevino tako kakor s podobnim 
blagom, izdelanim ali fabriciranim v Združeni kralje
vini Veliki Britaniji in Irski, t. j . da nain tudi for
malno prizna pravrco največje ugodnosti, če bi tudi 
mi priznali, da uživajo blago in proizvodi iz Kanade 
ugodnosti, ki izvirajo IK drugega odstavka člena 30. 
trgovinske pogodbe med našo kraljevino in Zdru
ženo kraljevino Veliko Britanijo in Irsko. 

Na ta način dobi dejansko stanje največje ugod
nosti med nami in Kanado, ki smo ga Kanadi že 
priznali, z razpisom C. br. 7830 z dne 23. februarja 
1926., tudi formalno osnovo za obojestransko upo
rabljanje največje ugodnosti 

Po doseženem sporazumu z angleškim poslani
kom se mora izvršiti obojestranska objava danes, 
dne 9. avgusta 1928., kar činimo mi z objavo tega 
razpisa v «Službenih Novinah» in kar učini Kanada 
istega dne z objavo v kanadskem uradnem listu. 

Pričensi z današnjim dnem je treba torej na pod
stavi tega formalnega sporazuma in v zvezi s čle
nom 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi in 
drugim odstavkom člena 30. trgovinske pogodbe z 
Združeno kraljevino Veliko Britanijo in Irsko posto
pati z blagom in proizvodi iz Kanade ob uvozu v 
našo kraljevino po največji ugodnosti. 

S tem prestanejo obenem veljati odredbe razpisa 
C. br. 7830 iz leta 1926., kolikor se nanašajo na 
blago iz Kanade. 

V B e o g r a d u , dne 2. avgusta 1928.; 
C. br. 29.851. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s r . 

281. 
Na podstavi § 41. uredbe o organizaciji ministr

stva za promet in prometne službe z dne 30. marca 
1927. se izdaja ta-le 

Prav i ln ik 
o izpitih za motoriste v reinem 

brodarstvu.*'" 
Ölen 1. 

Voditelj motorja v .rečnem brodarstvu sme biti, 
kdor je opravil izpit po predpisih tega pravilnika. 

* «Službene Novine kraljevine Srbä, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. avgusta 1928., št. 182/LX. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta1 1928., š t 178/LVII. 
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Člen 2. 
Kdor želi opravljati izpit, mora biti poleg tega, 

da ima kvalifikacijo, zahtevano v členu 3., pismen, 
skrbljiv v ravnanju z motorjem in za službo telesno 
sposoben. 

Člen 3. 
Prošnja za opravljanje izpita se predloži upravi 

pomorstva in rečnega prometa. Prošnji mora pri
ložiti kandidat te-lo dokumente: 

a) da ni mlajši od 18 let; 
b) da je dobrega vedenja; 
c) da je delal kot-strojni ključaničar najmanj 

18 mesecev v delavnici, kjer se popravljajo ali iz
delujejo motorji, ali da je dovršil strojnoključani-
čarski obrt; in 

č) da je prebil v službi na plovnih objektih naj
manj 18 mesecev. 

Izpit sme opravljati tudi oni strugar, ki nima 
pogojev pod c), toda je delal najmanj devet mese
cev kot strojni ključaničar v brodarski delavnici in 
izpolnjuje ostale pogoje v tem pravilniku. 

Člen 4. 
Izpiti se opravljajo pri upravi pomorstva in reč

nega prometa (tehničnem oddelku) meseca marca in 
meseca septembra vsakega leta, če se prijavi naj
manj pet kandidatov. 

Člen 5. 
Prijave za izpit se sprejemajo v mesecu marcu 

in mesecu septembru, dan izpita pa določi uprava, o 
čemer obvesti prijavljene kandidate 14 dni prej. 

Člen 6. 
Pred izpitom mora položiti kandidat takso 200 di

narjev kot nagrado za člane izpraševalne komisije. 

Člen 7. 

Izpit je pismen, usten in praktičen. 
Pismeni izpit obseza obvestila o stanju motorjev, 

njih poškodbi in potrebnih popravilih, poleg tega 
nalogo h elementarnega računstva. 

Ustni izpit obseza: 
a) osnovna znanja iz fizike; 
b) osnovna znanja iz tehnologije kovin; 
c) znanje o mazanju in gorivu; 
č) znanje o raznih vrstah motorjev s sirovim 

oljem, z bencinskim in plinskim pogonom, delih mo
torjev in njih funkcijah; in 

d) pojme o toku rek in plovitvi na njih, vlečenje 
objektov, gibanje v pristaniščih in znanje o rečno-
policijskih predpisih z oznamenovanjem vodnih 
potov. 

Pri praktičnem ispitu mora dokazati kandidat 
spretnost v ravnanju z motorjem kakor tudi za 
manjša ročna popravila. 

CJen 8. 
Izpraševalno komisijo sestavljajo: šef strojnega 

odseka pri upravi pomorstva in rečnega prometa kot 
predsednik, navtični referent, kapetan beograjskega 
pristanišča in en uradnik kot zapisnikar. 

Člen 9. 
Komisija določi sporazumno vprašanja, ki naj se 

dado kandidatu, ter odloči po odgovorih oceno. 
Posamezne ocene so: «odličen» (odličan), «prav 

dober» (vrlo dobar), «dober» (dobar) in «slab» (slab). 

Člen 10. 
Po uspehu, pokazanem pri pismenem, ustnem in 

praktičnem izpitu, določi komisija končno oceno 
kandidata, ki je izpit opravil. -

Člen 11. 
Kandidat, ki se oceni iz enega ali več pred

metov za slabega, se smatra, da izpita ni opravil. 
Izpit sme ponavljati čez šest mesecev. 

Člen 12. 
Onim, ki so izpit opravili, izda uprava pomor

stva in rečnega prometa «Potrdilo» proti plačilu 
predpisane takse. 

Člen 13. 
Oni, ki imajo šoferski izpit ter žele voditi trgo

vinske ali športne objekte na plovnih rekah, oprav
ljajo dopolnilni izpit iz predmetov pod d) člena 7. 
tega pravilnika. 

Člen 14. 
Izpita za motorista so oproščeni vsi voditelji vi

sečega motorja. 

Ölen 15. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz-

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». ,,. . . m.. 

Minister za promet: 
Svet. Milosavljtvić s. r. 

2 8 2 . 
Razpis o uvoznih ekspedicijah umetnega 
gnojila, čigar ocarinjanje je združeno z 

opravljanjem carinskih formalnosti. 
(Dopolnitev razpisa C. br. 56.383/26.)* 
Na predlog ministrstva za poljedelstvo in vode 

(oddelka za kmetijstvo) št, 21.993/VI z dne 19. ju
lija 1928. in na podstavi pooblastitve iz oddelka II. 
razpisa gospoda ministra za finance C. br. 56.383 
z dne 31. decembra 1926.** je razširila generalna 
direkcija carin odredbe iz tega razpisa tudi na uvoz
ne ekspedicije raznega umetnega gnojila, čigar oca
rinjanje je združeno z opravljanjem carinskih for
malnosti po členu 2. v zvezi s členom 8. pravilnika 
o uvozu in prometu umetnih gnoji!. 

Ta odločba se priobčuje carinarnicam, ki so 
upravičene, opravljati uvozne ekspedicije umetnega 
gnojila, ter se jim odreja, naj postopajo po njej. 
Vsem carinarnicam pa se naroča, naj dopolnijo raz
pis C. br. 56.383/26 tako, da dodado v oddelku pod L. 
v njegovem prvem odstavku, za besedo: «opeko» 
besede: «in umetno gnojilo», za besedo: «premog» 
pa naj prečrtajo besedo: «in» tei- naj postavijo n a " 
mesto nje vejico. 

Iz generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 30. julija 1928.; C. br. 27.569. 

2 8 3 . 
Popravek k navodilom, kako naj se iz
vršujejo uvozne ekspedicije vzorcev in 
modelov, ki se uvažajo iz pogodbenih 

držav na povratek.*** 
V teh navodilih (Uradni list z dne 26. junija 

1928., št. 209/61) naj stojita v drugem odstavku 
točke 15.) v šesti vrsti namesto besede: «poslovnine» 
besedi: «puncevne davščine». 

Razglasi velikega župana ljubljanska 
oblasti. 

O. br. 1981/1. 
Razglas. 

1708 

Uredbe velikih županov ljubljanske in 
mariborske oblasti. 

2 8 4 . 
Uredba 

velikih županov ljubljanske in mariborske 
oblasti 

o prenosa poslov nadzornega in disciplinskega 
gospostva nad okrajnimi zastopi v Sloveniji 
na oblastno samoupravo v Ljubljani, odnosno 

v Mariboru. 
Po razpisu ministrstva za notranje posle, oddelka 

za Slovenijo, v Beogradu z dne 7. julija 1928., SI. 
št. 1649/28, odrejava: Vsi posli nadzornega in disci
plinskega gospostva nad okrajnimi zastopi na ozem
lju bivše Štajerske, kolikor je bil po zakonu o 
okrajnih zastopih z dne 14. junija 1866., štajerski 
deželni zakon št. 19, pristojen zanje svoječasno de
želni odbor štajerski, preidejo z dnem, ko se razglasi 
ta uredba v Uradnem listu, na oblastno samoupravo 
v Ljubljani, odnosno v Mariboru. 

V L j u b 1 j a n i, V M a r i b o r u , 
dne 9. avgusta 1928.; dne 20. julija 1928.; 

S. br. 2323/4. U. br. 4373/7. 
Veliki župan Veliki župan 

ljubljanska oblasti: mariborske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. dr. Schaubach s. r. 

Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 
trgovino in industrijo z dne 14. decembra 1927., VI. 
št. 4868, in z dno 21. julija 1928., VI. št. 2921, po
trjujem izpremembo §§ 1., 2., 8., 9., 13., 17., 19., 
21., 22., 24., 29. in 30. pravil Jugoslovenske-češke 
tvornice bombažnih tiskanin, d. d. v Kranju, po 
sklepu III. rednega občnega zbora z dne 31. avgusta 
1927. 

Po tej izpremembi pravil se nazivlje družba od
slej: Jugoslovensko-češka tekstilna industrija, šte
vilo upravnih svetnikov pa je zmanjšano na tri. 

V L j u b l j a n i , dne 6. avgusta. 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Vet. br. 677. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 6. do dne 12. avgusta 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 2 dvorca). 

Krško: Raka (Raka 1 dvorec), Studenec (Arto 
1 dvorec). 

G a r j e . 
Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec), Zakot (Brezina 3 dvorci). Ko
čevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), Sodražica (Žig-
marice in Podklanc po 1 dvorec). Litija; Krka 
(Mevco 1 dvorec), Muljava (Muljava 2 dvorca)* 
Ljubljana, okolica: Dobrunje (Spodnja Hrušica in 
Zgornja Hrušica po 1 dvorec), Želimlje (Zapotok 
1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela 1 dvorec), Je
senice (Sava 1 dvorec). Škofja Loka: Stara Loka 
(Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Županje njive (Velika planina 1 dvo

rec). Laško: Trbovlje (Ceče 6 dvorcev). Litija: Ve
lika vas (Spodnje Ribče 1 dvorec). Ljubljana, oko
lica: Grosuplje (Brezje 1 dvorec), Rudnik (Rudnik 
1 dvorec), Vrhnika (Vrhnika 1 dvorec). Logatec: 
Rakek (Rakek 2 dvorca), Rovte (Prapretno brdo 
1 dvorec). Radovljica: Breznica (Žirovnica 1 dvorec), 
Srednja vas (Planina Jezero). 

C e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 16. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vet. Zaje s. r. 

L. br. 649. 

Izprememba v seznamku zdravnikov» 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
'Dr. Janko K a l a n , sekundarij splošne bolnice 

v Ljubljani, je bil vpisan v imenik zdravniške zbor
nice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 10. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 658. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. do dne 7. avgusta 1928. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca z dne 9. avgusta 1928., St. 182ДЛ. 

** Uradni list z dne 14. februarja Ï927., št. 57/16. 
*** Priobčen po popravku v «Službenih Novinah 

kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 4. av
gusta 1928., št. 178/LVH. 
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Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Krško . 1 

Skupaj . | 2 
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S r e z 
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Skupina tituinih bolezni. 
Brežice . . . . 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Radovljica . . . 

Skupaj . 

Griža. — 
Novo mesto . . . ; 

Skrlatinka. 
Črnomelj . . . . I 7 
Kočevje 2 
Kranj 1 
Krško 1 
Litija 1 
Ljubljana, srez . . 4 
Ljubljana, mesto . 3 
Radovljica . . . . 1 

2 
1 
1 

2 
1 

7 

• 

i 
1 

2 

. 
i 

1 

1 . 

Dysenteria. 
2 : . 

Scarlatina. 

I 

1 

. 

2 

1 

i 
» 

i 

Skupaj . | 20 j 3 l 

OSpice. 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

I 1 
17 

2 
4 
2 
2 

Morbilli. 
2 

Skupaj . j 28 

17 

19 

19 

14 

Darica. — Diphtoria et Croup. 
Kamnik I . ! 2 
Kočevje | 
Kranj 1 j . 
Ljubljana, mesto . | 1 ! 1 

1 

Skupaj . ! 2 • ! 2 1 

KrèeVita odrevenelost. — Tetanus. 

Litija . . . . 
Ljubljana, srez 
Novo mesto . 
Radovljica . . 

1 

1 

2 

1 

i 
2 

1 

i 
2 

, 
1 
• 

1 Skupaj 

VraniČni prisad. — Anthrax. 
Krško . . . . . . I . . I 3 I . I 
Ljubljana, srez . . | • 1 1 | • | 

Skupaj . | . | 4 | . | 1 | 3 
V L j u b l j a n i , dne 10. avgusta 1928. 

Po odTodbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/34. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 13, avgusta 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev m 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Podturen 9 dvorcev), Savica 
1 dvorce). Maribor, desni breg: Dežno (Dežno 
1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Novakovec 13 dvor
cev), Goričan (Goričan 5 dvorcev), Prelog (Prelog 
2 dvorca). Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). 
Ptu j : Slovenja vas (Gerečja vas 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 6 dvorcev). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčani 2 dvorca), Gornja Rad
gona (Gornja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: 
Sv. Marjeta na Dravskem polju (Trniče 2 dvorca). 
Ptuj : Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 
1 dvorec), Mezgovci (Mezgovci 13 dvorcev), š t . Janž 
na Dravskem polju (Starše 3 dvorci), Sv. Trojica v 
Halozah (Gorca 1 dvorec), Zgornja Pristova (Po-

'povci 4 dvorci). Slovenjgradec: Golavabuka (Go-
lavabûka 1 dvorec), St. Бј pod Turjakom (Straže 

1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori (Št. Janž 1 dvo
rec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 2 dvorca), Stari 
trg (Stari trg 1 dvorec), Šmiklavž (Šmiklavž 1 dvo
rec). * 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Štrigova (Rimščak 1 dvorec, Stane-
tinec 3 dvorci). Dolnja Lendava: Motvarjevci (Mot-
varjevci б dvorcev). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob 
Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec). Prevalje: Sv. Danijel 
(Suhi vrh 1 dvorec). 

V M a r i b o r u, dne 13. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski .referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastei. 
S 6/28—12. 1704 

Potrditev prisilne poravnave. 
Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil dne 7. av

gusta 1928. konkurzni dolžnik Anton T i r g e k, trgo
vec v trgu Rečici, s svojimi upniki za 50 % njih 
sodno ugotovljenih terjatev, plačljivih v dveh ena
kih obrokih, in sicer prvi obrok v dveh mesecih, 
drugi obrok pa v šestih mesecih po pravnomočnosti 
prisilne poravnave. 

Kot poroka in plačnika sta pristopila k tej porav
navi Jožefa Zidam in Marija Lebar — obe posest-
nici v Šmartnem ob Dreti. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1928. 

S 12/27. 1748 

Določitev novega naroka za prisilno 
poravnavo. 

Prezadolženec: Franc R e n i e r , trgovec v Pod
četrtku. 

Za ugotovitev naknadno prijavljenih terjatev in 
za nadaljnje razpravljanje in končno sklepanje o 
predlagani prisilni poravnavi se določa nov narok 
na dan 12 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4. 

Prezadolženec in porok, morata priti k naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 10. avgusta 1928. 

S 4/28—76. 

Oklic 
1710 

V konkurzu l e ž e č e z a p u š č i n e p o F r a n 
c e t u Š k r a b a r j u v Višnji gori se določa ugo
tovitveni narok za naknadno prijavljene terjatve na 
dan 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Sklepalo se bo tudi o predlogu za prisilno po
ravnavo, ki ga je podal skrbnik ležeče zapuščine, 
Vladimir Škrabar. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 12. avgusta 1928. 

T V 25/28—2. 1676 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo vdove Ane T u r n š k o v e , trgovke 

in posestnice v Rečici ob Savinji, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne zavarovalne police, 
ki jo je prosilka baje izgubila: Zavarovalna polica 
zavarovalne banke «Slavije» v Ljubljani na znesek 
4000 K ali 1000 Din in na ime rajnega moža Antona 
Turnška. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od 
dno tega razglasa, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je zavarovalna polica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 25. julija 1928. 

E 1180/27—8. 1747 

Oldie. 
Dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Bistrica, 

vi. št. 53, 54, 485, 853 in 861, določena na dan 30. av
gusta 1928. ob devetih pri podpisanem sodišču (Urad
ni list 65 z dne 10. julija 1928. [stran 466.]), se ne 
bo vršila. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 11. avgusta 1928. 

E 1377/28—15. 1618 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Vurmat, vi. št. 71. 

Cenilna vrednost: 3692 Din 50 p ; najmanjši po-
nudek: 2461 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ra-vnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki1 je 
nabit na uradni desk^ tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 12. julija 1928. 

E 4581/28—6. 1646 

Dražbeni oklic 
Dne. 14 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Prepole, yl. št. 21. 

Cenilna vrednost: 16.831 Din 80 p ; vrednost pri-
teklin: 1845 Din (že všteta v cenilni vrednosti); naj
manjši ponudek: 11.221 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 24. julija 1928. 

E. 4541/28—11. 1647 

Dražbeni oklic 
Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ruše. a) vi. št. 80 in b) vi. 
št. 274. 

Cenilna -vrednost: ad a) 40.500 Din in ad b) 6000 
Din, skupaj 46.500 Din; najmanjši ponudek: ad a) 
in b) 31.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 25. julija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

285. 
Tarifna obvestila.* 

§ 27. železniške tarife, dela L, ki velja od dne 
1. oktobra 1925. 

Dopolnitev. 

Gospod generalni direktor je odobTil z odlokom 
z dne 2. julija 1928. pod G. D. br. 80.394/27, da se 
uvedejo kartonske pasje- kar te za razdaljo d o 25, 
50 in 100 km in da se potemtakem dopolni odred
ba D7. v § 27. železniške prometne uredbe tako-le: 

Psi, ki jih vodijo potniki s seboj, se odpravljajo 
s kartami za pse ali prtljažnicami. Prtljažnica je se
stavljena iz več delov, od katerih se dva, spremnica 
in priznanica, vročita potniku. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. julija 1928.; G. D. br. 80.394/27. 

Tarifa, del IL, za prevoz blaga, ki velja od dne 
1. oktobra 1925. 

Izprememba. 

Z veljavnostjo od dne 15. avgusta 1928. je treba 
prečrtati v odseku V. te tarife točki 10. in 11. ter 
ju izpremeniti tako-le: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. julija 1928., št. 172/LV. 
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io. 
L e ž n i n a . z a v z e m n i n a ( z a p r e m n i n a ) in 

o b o r i n a . 
(§§ 50., 59.. 63., 64., 65., 73., 74., 80. in 81. želez

niške prometne uredbo.) 

T „ . „ A. Ležnina. 
Leznina znaša: 
a) Za blago, ki leži v pokritih prostorih ali na 

prostem prostoru pod ponjavami: 
prvih sedem dni za vsak dan in vsakih 100 kg 

50 p; 
za vsak nadaljnji dan in vsakih nadaljnjih 

100 kg 100 p; 
najmanj za eno pošiljko 200 p. 

b) Za blago, ki leži na prostem prostoru brez 
ponjav: 

prvih sedem dni za vsak dan in vsakih 100 kg 
25 p; 

za vsak nadaljnji dan in vsakih nadaljnjih 
100 kg 50 p; 

najmanj za eno pošiljko 200 p. 

B. Zavzemnina. 
Zavzemnina znaša: 
za vsak m3 in vsak dan 100 p. 

_. . * C. Oborina. 
Oborina znaša: 
a) Za živali, ki niso v posodah (ali kletkah), če 

se dopusti njih bivanje na postaji po preteku od-
voznega roka, za eno žival in eno uro: 

za teleta, junčke, praseta, svinje, jagnjeta, 
ovce, ovne, kozliče, koze in pse 100 p; 

za perutnino 50 p; 
za druge živali 300 p. 

b) Ce ostanejo živali v vozu, se pobira namesto 
oborine vozovna stojnina. 

11. 
V o z o v n a s t o j n i n a . 

(§§ 46., 50., 59., 63., 65., 73., 74. in 80. železniške 
prometne uredbe.) 

A. Vozovna stojnina 
za vozove, ki so lastnina železnice. 

Vozovna stojnina znaša: 
1.) če se prekine prevoz (§ 59. železniške pro

metne uredbe), ako ga je provzročilo odstranjevanje 
nedostatkov na tovoru, za 1 voz in 1 uro 3 Din; 

2.) ce se zadrži voz na vmesni postaji zaradi 
ovire ob prevozu (§ 74. železniške prometne uredbe), 
za 1 voz in 1 uro 2 Din; 

3.) v vseh drugih primerih: 
a) v dobi od dne. 1. avgusta do dne 31. ja

nuarja za prvih 24 ur zamude za 1 voz in 1 uro 
10 Din; 

za nadaljnjih 24 ur zamude za 1 voz in 1 UTO 
15 Din; 

za vsako nadaljnjo uro za 1 voz 30 Din; 
b) v dobi od dne 1. februarja do dne 31. julija 

za pTvih 24 ur zamude za 1 voz in 1 uro 5 Din; 
za nadaljnjih 24 ur zamude za 1 voz in 1 uro 

7-50 Din; 
za vsako nadaljnjo uro za 1 voz 15 Din. 

B. Stojnina 
za privatne vozove. 

Stojnina znaša: 
1.) za natovorjene privatne vozove na tirih, ki 

so lastnina železnice, za 1 voz in 1 uro 1 Din; 
2.) za prazne privatne vozove na tirih, ki so last

nina železnice, za 1 vóz in 1 uro 0-50 Din. 

C. IStojnina 
za železniška vozila, ki ee, prevažajo na lastnih . 

. . „ kolesih. 
Stojnina znaša 
za 1 vozilo in li uro 2 Din. 

Ii generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 16. julija 1928.: G. D. br. 50.109/28. 
• 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitvi, 

a) Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 43. strani v izjemno tarifo br. 29. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja izjemna tarifa, tudi postaja z nazivom: Dev-
đeiija.1 

1 Odlok z dne 17. julija 1928., G. D. br. 28J845/28. 

b) Z veljavnostjo od dne 1. avgusta 1928. naj so 
vpiše v tej tarifi na 47. strani v izjemno tarifo br. 38. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja izjemna tarifa, tudi postaja znazivom: Split.1 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

Z novo potniško tarifo z dne 1. marca 1928. je 
bila razveljavljena potniška tarifa, del П., zvezek 1., 
z dne 15. septembra 1923. za proge državnih želez-» 
nie, razen razpredelnice V., ki se nanaša na conovnik 
predmetov, poškodovanih in uničenih v železniških 
vozovih, in ki je ostala z odlokom gospođa general
nega, direktorja G. D. br. 18.832/28 z dne 31. marca 
1928. še nadalje v veljavi. 

Ker so se cone poedinih predmetov do dane3 
znatno izpremenile in ker je treba, da postopajo vse 
direkcije enotno, je odobril gospod generalni direk
tor nastopni 

Cenovnik predmetov v železniških potniških vozovih. 

Predmet 

Naokensko steklo, navadno ali 

Naokensko steklo, navadno ali 

: Naokensko steklo, navadno ali 

1 Naokensko steklo, navadno ali 
motno 

i Naokensko steklo, navadno aH 

! Zrcalno steklo, navadno ali 

j Zrcalno steklo, navadno ali 

i Stekleno oblo za svetiljko . . 
1 Volnena zavesa (L razreda), 

i Volnena zavesa (I. razreda), 

i Senčilo za električno svetiljko 
1 Mreža za prtljago, večja . . . 
1 Mreža za prtljago, manjša . . 

Gonilni jermen za dinamo . . 
Stranska blazina ob sedežu . . 
Pljuvalnik 
Pepelnjak iz medi, večji . . . 
Pepelnjak iz medi, manjši . . 
Pepelnjak iz železa, večji. . . 
Pepelnjak iz železa, manjši . . 
Obešalo iz medi, večje . . . . 
Obešalo iz medi, manjše . . . 

i Tapeta na steni I. razreda, 1 m* 
| Tapeta na steni H. razreda, 1 m' 
j Prevleka sedeža iz moketa, 1 m' 
i Usnjeno platno sedeža, 1 m' . 

Skleda umivalnika iz porcelana 
Skleda umivalnika iz pločevine 

! Steklena hruška za žarnice . . 

| Higienski aparat za milni prah 

Propagandne slike: a) slika . 
b) okvir . 
c) steklo . 

Popravilo zunanjih vrat . . . . 

Očistltev ponesnaženega hod-

Očistltev ponesnaženega od-

Poostrena razkužitev vagona . 
Navadna razkužitev vagona . . 
Poostrena razkužitev zunanjih 

Velikost 

do V, m' 

od V« do V, m» 

od V, do •/, m1 

od */4 do 1 m' 

večje od 1 m' 

manjše od '/« mJ 

večje od */« m' 

najmanj 
se plača 1 m' 

Cena 
Din 

36 

54 j 

72 
i 

156 

600 

160 i 

318 
32 

130 

110 i 
70 j 
62 | 
32 ! 
35 i 
90 
54 
48 i 

360 i 
370 -

28 i 
77 ! 

44 i 
40 
15 ! 
40 
23 
15 i 

165 
130 
80 j 

400 
124 
980 1 
502 ; 
333 ! 
155 i 
94 
25 i 
65 

183 i 
306 i 

60 ' 
50 j 
50 
10 

930 
3130 i 

60 1 
i 

7-50; 

12-50 
50 
25 

10 
Te cene pobira železnica, ce se predmeti uničijo 

ali poškodujejo. 
Ta cenovnik stopi v veljavo dne 1. avgusta 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 11. julija 1928.; G. D. br. 18.832/28. 

St. 33.298/V—1928. 1667 3—3 

Razglas o pleskanja železnih mostov v 
obmoëjn zagrebške železniške direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu razpisuje 
na podata vi. zakona o državnem računovodstvu jav
no ofertno licitacijo za obnovitev namaza železniških 

Odlok z dne 24. julija 1928., G. D. br. 45.490/28. 

železnih mostov na dan 6. s e p t e m b r a 19 2 8., 
in sicer po nastopnih progah: 
1.) proga Kloštar-Koprivnica z okoli 

547 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 10.940 Din, 

2.) proga Caprag-Karlovac z okoli 
3856 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 77.120 Din, 

3.) proga Dobrljin-Banjaluka z okoli 
2098 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti . . . . . 41.960 Din, 

4.) proga Zaprešić-čakovec z okoli 
6495 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 129.900 Din, 

5.) proga Bjelovar-Virovitica z okoli 
686 m2 popleskane površine v 
proračunjeni vsoti 13.720 Din, 

skupaj . . 273.640 Din. 
Pleskanje mostov se odda po poeđinih progah; 

zato se morajo postaviti v ponudbi za vsako poedino 
progo posebne cene. 

Dela se morajo začeti na vsaki poedini progi v 
osmih dneh od dne, ko se firma obvesti, da so ji je 
delo oddalo; rok za njih dovršitev na poedinih pro
gah pa je najkesneje do dne 15. novembra 1928. 

Ponudbe je treba napisati na obrazcih, ki jih je 
za to posebe izdelala direkcija državnih železnic. 
Občo in posebne pogoje za izvršitev teh del lahko 
vpogledajo interesenti pri gradbenem oddelku v 
П. nadstropju, soba št. 69, vsak delavnik med urad
nimi urami; lahko pa jih tudi kupijo za 30 Din. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako na njem: «Ponudba za pleskanje železnih 
mostov na dan 6. septembra 1928. ponudnika N. N.» 
(ime in priimek). 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licitacije 
med 10. in 11. uro predsedniku komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. Licitacija se bo vršila ob l ì . uri. 
Vsak ponudnik mora položiti po odredbah člena 88. 
zakona o državnem računovodstvu najkesneje do 
10. ure na dan licitacije pri glavni blagajni direk
cije državnih železnic v Zagrebu kavcijo 5 % po
nujene vsote. 

O položeni kavciji izda blagajna revorz, ki »e 
mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. Li
citanti se opozarjajo, da morajo podpisati na dan 
licitacije izjavo, da poznajo pogoje, po katerih je 
treba izvesti predmetna dela, in da pristajajo, dra
žiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 31. julija 1928. 

Razne objave. 
1751 Poziv upnikom. 

« K a n d i s » , družba z omejeno zavezo, je skle
nila na občnem zboru z dne 16. avgusta 1928. raz
dru žitav in likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj se javijo v 14 dneh pri 
podpisanem likvidatorju. 

Likvidator: 
Franjo Rozman s. r. 

v Mariboru, Marijina ulica št. 24. 

1690 3-3 Poziv upnikom. 
J u g o s l o v en s k a h r a n i l n i c a i n p o 

s o j i l n i c a , r. z. z o. z. v P t u j u, se je po sklepu 
občnega zbora z dne 13. maja 1928. razdruŽila ter 
je prešla v likvidacijo. 

Eventualni upniki se pozivljejo, naj priglaee 
podpisanemu likvidatorju terjatve v 14 dneh. 

V P t u j u , dne 8. avgusta 1928. 

Likvidator: 
Jakob Tobias s. r., višji davčni upravitelj v p. 

1 7 0 9 Objava. 
Izgubila sem izpričevalo П. a razreda II. državne 

realne gimnazije v Ljubljani iz šolskega leta 1927./ 
/1928. na ime: Vida Logar iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Vida Logar s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т LJubljani« г-i Tiska in izdaja: Delniika tiskanu, d.d. • Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrouč v Ljubljani, 
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Poštnina plačana v gotovini. ' \ 
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79. V Ljubljani, dne 20. avgusta 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 286. Tarifna obvestila. 

'4 Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem ee mora vr&Iti zavarovanje vaiate 
ob Izvoza blaga po člena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.* 

Vejja od dne 15. do dne 31. avgusta 1928. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

2 Rž 
3 Ječmen 
4 Oves 
5 Koruza 
6 Koruza posušena 
7 Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t O 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t 2 
10 Krušna moka š t 4 in 5 . . . 
11 Črna moka št. 6 
12 Črna moka št. 7 
13 Obloda 
14 Otrobi 
15 Koruzna moka 
16 Fižol 
17 Konji za klanje 
18 Konji težki za vprego (slovenski) 
19 Konji lahki za vprego . . . . 
20 Konji lahki do dveh Tet starosti 

Konji hribovski • mali (Južne 
. Srbije) 
Zrebeta do enega leta starosti 

21 Osli 
22 Mezgi 
23 Krave : 

velike 
male, gorske 

24 Voli, biki: 
par do 700 kg 

. od 700 » do 900 kg . 
^ » 900 » navzgor . . 

25 Teleta: 
do 30 kg 
od 30 » do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

26 Ovni 
27 Jagnjičl in kozliči 
28 Prašiči: 

par do 140- kg 
> od 140 » do 220 kg . 
» » 220 » navzgor . . 

29 Koze . . . 
30 Mast 
31 Suho svinjsko meso (rebrca) . 
32 Salame turistovske (poletne) . 
33 Salame (zimske): 

iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

34 Slanina nasoljena 
35 Slanina sirova 
36 Slanina povojena 
37 Onjati 
38 Zaklani prašiči razpolovljenl . 
39 Svinjsko meso sirovo . . . . 
40 Ooveje meso sirovo . . . . 
41 Ovčje meso sirovo 
42 Jagnječje meso sirovo . . . 
43 Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 
* 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 

vsako 
» 
> 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 > 
100 » 

100 ^ 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 > 
100 » 
100 • 

Cena 
v dinarjih 

240-— 
250-— 

• 200- — 
. 200-— 

200 •-
280 • -
280- — 

370- — 

360- — 

350 •— 
330 • -
300 •— 
2 5 0 ' -
170' — 
170- — 
280'— 
500-— 

1.000'— 
3.600'-
2.500'-
2.000 • — 

1.600- — 
1.500'— 

900-— 
1.800'— 

3.000 • -
1.200 • -

2.600--
3.200- — 
4.000 •— 

500-— 
700-— 

1.000'— 
150-— 
7 0 - -

650 • -
1.350--
1.650'-

200-— 
2.000' — 
1.800- — 
1.700- -

3.500 •— 
4.500-— 
1.800-— 
1.700- — 
1.800--
3.000- — 
1.600-— 
1.400 •— 
1.200-— 
1.200-— 
1.500--
1.600--

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 16. avgusta 1928., š t 188. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
i 84 
85 
86 
87 
88 

89 

90 
91 
92 

!96 

97 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestisnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 17, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski in goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je In Bosne 

20 •/, 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža Jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja . . . . . . . . . . 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja A 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vidrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe e'/BI, vložene v vre

čah . . . : 
Slive suhe "/»«i vložene v vre

čah 
Slive suhe и /, 0 0 (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "'/«o (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe " ' / I M . vložene v vre

čah . . . . 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservirano / s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

Jajci) 
Konoplja v povesmih (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm Vpremeru 
urazklana polena In okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les Jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od «/, do »»/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
dreniki, koli za hmeij, lan-
tene = drogi za brodove): 

100 kg 

100 . 
100 > 
100 » 
100 » 

100 > 

100 » 

100 > 

100 » 
100 . 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 

100 • 

100 > 

100 • 

100 • 

100 . 

100 > 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 . 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m' 

Cena 
v dinarjih 

6 0 0 - -

100--
800--
700- — 
200- — 

1.800- — 
100-— 

7 0 0 - -

1.300- — 
1.300--
1.300'— 

2.600'— 
3.200'— 
5.500 •— 
2.300'— 
2.500 • — 

1 8 ' -
150-— 
50-— 
60-— 

1 0 0 ' -
250 •— 

1 2 0 0 ' -
900 — 
5 0 0 ' -

4.500' — 
2.600'-

8 0 0 ' -

700-— 

390 •— 

3 1 0 -

270- — 

2 7 0 - -

• 
630-— 
150- — 
1 0 0 ' -

2.000 '-
1.000'— 

4 0 ' -
50'— 
20' — 
15-— 

1.500'— 
1.500'— 
1.500'— 
1.500'— 

1.000' — 

20' — 
500-— 
300- — 

1.300 — 

1.800-— 
7.000 • — 
1.000- — 

450' 

250' 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

U 
Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

98 
99 
100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

1(123 
124 
Il 25! 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) f . 
Stavbni hrastov les slovenski. 

f do 160. . . . 
Hrastov,prag, J » * » ™ ; ; 

l specialni . . . 
Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In dragih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in Javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov ,n 

Javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinski 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije . . 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev . 
Perje kokošje . 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

m« 200'— 

> 
» 
> 

» 
» 
» 

• 
» 

vsak 
» 
» 

m» 
vsak 

m« 
> 

» 

» 
vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 » 

100 > 
100 » 

100 » 

100 » 
1 > 
1 » 
1 » 1 

3 5 0 ' -
700-— 
3 5 0 ' -

5 5 0 ' -
270'— 

1.000-— 

800-— 
2.500'— 

2 0 ' -
30-— 
4 5 ' — 

1.300' — 
30' — 

1.200- — 
700' — 

900- — 

700' — 
70' — 

40-— 
3.800-— 
3.800 •— 
3.800-— 
3.500' — 

200-— 
1.500- — 

700' — 
600' — 
500' — 

10.000'-

7.000' — 
6' — 

50' — 
5' — 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se' s t r o g o ' ravnati p o 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero ве blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, adi se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se1 izvaža. Ce во v istem 
železniškem vozu razne vrete blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generaLaemu inspektoratu, ne da W se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, k o 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene, cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa s o 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega Inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 10. avgusta 1928.; I. br. 16.500. 



79. 

Razglas glede uvoza presnega in pre
delanega mesa v Švico.* 

Po poročilu, prejetem od kraljevskega konzulata 
v Baslu, je izdala Švicarska federativna zveza glede 
uvoza mesa v Švico dekret te-le vsebine: 

cl.) Pošiljkam mesa in mesnih izdelkov se mora 
priložiti potrdilo centralnih veterinarskih oblastev 
one države, ki izvaža, da se ni uporabilo pri izdelavi 
klobas za uvoz v Svico zmrzlo meso. 

2.) Svinjsko nasoljeno meso v velikih kosih in 
sroveji nasoljeni jeziki se v Švico ne smejo več uva
žati. 

3.) Škatle s konserviranim mesom morajo imeti 
napis z jasnimi čitnimi črkami, ki navaja: 

a) označbo vsebine; 
b) datum izdelave; 
c) fabrikantovo ali prodajalčevo formulo ali 

znamko». 
To se priobčuje vsem državnim veterinarjem ka

kor tudi prizadetim podjetjem in osebam. 
Iz veterinarskega oddelka 

ministrstva za poljedelstvo in vode v Beogradu, 
dne 1. avgusta 1928.; Vt. br. 9337. 

Lista, ki ju je dovoljeno uvažati 
in razSirjati.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
bF. 7596 z dne 31. julija 1928. je dovoljeno, uvažati 
v našo državo in razširjati v njej poštanski list «Az 
Ujsag» s prilogo «Az Ujsâg Vasârnapja», ker se ne 
bavi s političnimi vprašanji. 

* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 8366 z dne 2. avgusta 1928. je dovoljeno, uvažati 
v našo državo in razširjati v njej solunski list «To 
Fos», ker je njegova današnja pisava taka, da je 
treba ustaviti njegovo prepoved. 

List, ki ga je prepovedano uvažati 
in razSirjati.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 8298 z dne 31. julija 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej berlinski list 
«Der Berliner Mittag»,.ker piše lažnivo in tendencioz
no zoper našo državo ter žali Njegovo Veličanstvo 
kralja in kraljevski dom. 

Proglasa, ki ju je prepovedano uvažati 
in razSirjati.*** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 8532 z dne 13. avgusta 1928. je prepovedano, 
-uvažati v našo državo in razširjati v njej proglasa, 
ki prihajata iz Rosaria (Južna Amerika) z naslovom: 
1.) «Proglas Hrvatskog Naroda u Južnoj Americi» 
in 2.) «Dolje izdajice svoje domovine — Dolje srpska 
glavnjača» — proglas «Hrvatskog Iseljeničkog Do
ma» s podpisom: Marko Fil. Viijeva, ker sta ta pro
glasa revolucionarno-protidržavne vsebine, ker se v 
njima seje plemenski,razdor in mržnja zoper našo 
državo ter se žali Njegovo Veličanstvo kralj. 

566 
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Poklic neznanih dedičev* 
Ivan P a h i č, hlapec, rojen v Ptujski gori, srez 

Ptuj, je dne 25. novembra 1925. umrl, ne da bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Jakob Srebotnik, višji pisar
niški oficial v p. na Bregu pri Ptuju. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izreči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor pa bi so to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 8. avgusta 1928. 

E 255/28—11. 1 6 5 0 

Dražbeni oklic 
Dne 1 3. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lepa njiva, vi. št. 81. 

Cenilna vrednost: 36.330 Din 40 p; vrednost pri
teklin: 350 Din; najmanjši ponudek: 24.454 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pii 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 12. julija 1928. 

Letnik X. 

premičnin: zemljiška knjiga Poznanovci, dvakrat 
3/eoinke vi. št. 103 in 60 (deleža na hiši z gospodar
skim poslopjem, njivo, travniki in gozdi). 

Cenilna vrednost: 2190 Din; vrednost priteklin: 
200 Din; najmanjši ponudek: 1460 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 27. julija 1928. 

-E 577/28. 1725 

Dražbeni oklic. 

E 268/28—12. 
Sklep. 

1705 

Zahtevajoča stranka: Uršula Božič, preužitkarica 
v- Treibachu pri Tržiču, po notarju Janku Svetliču 
v Tržiču, _ 

zavezana stranka: Marija B o ž i č, posestnica v 
Kostanjevici št. 79, zaradi 5277 Din 50 p s pripadki. 

Ker ni bilo pri dražbenem naroku dne 30. julija 
1928. nobene ponudbe, je prisilna dražba nepremič
nine vi. št: 130, kataetralna občina Kostanjevica, do
voljena s sklepom z dne 26. aprila 1928., E 268/28-1, 
po § 151. i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 30. julija 1928. 

Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču y sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Prečna, vi. št, 251, in zem
ljiška knjiga Gorenja Straža, vi. št. 753. 

Cenilna vrednost: 18.733 Din; vrednost priteklin: 
650 Din; najmanjši ponudek: 12.489 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 25. junija 1928. 

E 183/28—2. 1607 
Dražbeni oklic 

Dne 14. s e p t e m b r a 19 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču dražba gozdnih parcel 1936/343, 
1936/344 in 1936/345, davčna občina. Nadlesek, ki 
še niso vpisane v zemljiški knjigi. 

Cenilna vrednost: 6000 Din; najmanjši ponudek: 
4000 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica na 
tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 10. julija 1928. 

C 519/28. 1722 
Dražbeni oklic 

.Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Golobinjek, vi. št. 248 in 257, 
in zemljiška knjiga Mirna peč, vi. št. 584. 

Cenilna vrednost: 153.885 Din; vrednost prite
klin: 2800 Din; najmanjši ponudek: 102.590 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 26. junija 1928. 

Razglasi sodisi ш sodna oblastev« 
S 11/28—104. ~" 1 : 7 8 1 

Določitev naknadnega naroka 
za ugotovitev. 

Prezadolženka: T v o r n i c a « D r a v a » v Zbe-
lovem. 

Za ugotovitev naknadno priglašenih' terjatev in 
onih terjatev, ki se še priglase do naroka, se določa 
narok na dan 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih 
pri tem sodišču v sobi št. 1. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1928. 

E 257/28—8. 1655 
Dražbeni oklic 

Dne 10. s e p t e m b r a 19.2 8. ob osmih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Murska Sobota, polovice vi. št, 920 
(gostilniška hiša v središču Murske Sobote z gospo
darskim poslopjem, stavbišče, njive in travniki), 
zemljiška knjiga Černelavci, vi. št. 124, in zemljiška 
knjiga Kupšinci, 2/8oiink vi. št. 5, celotnih vi. št. 183 
in 209 in 280/„2i4oink vi. št. 229. 

Cenilna vrednost: 158.453 Din 30 p; vrednost 
priteklin: 1679 Din; najmanjši ponudek: 120.093 Din 
50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 10. julija 1928. 

E 662/28—10. ' 1711 
Dražbeni okite. 

Dne 11. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Pobrež, VI. št. 437. 

Cenilna vrednost: 4380 Din;, najmanjši ponudek: 
2520 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 27. julija 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. avgusta 1928., št. 183. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 13. avgusta 1928., št. 185. 

*** «Službene Novine kraljevine /Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. avgusta, 1928., št. 188. 

P I 258/17—53. 1754 

Oklic, s katerim se podaljšuje varuStvo. 
S privolitvijo deželnega sodišča v Ljubljani z 

dne 11. avgusta 1928., opr. št. Ne III 44/28—1, se 
podaljšuje varuštvo glede Borisa W i d r a v Ljub
ljani, Levstikova ulica št. 2, rojenega dno 25. avgu
sta 1907. 

Varuh je Josip Pollak, župnik v p. v Tržiču. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1928. 

C 330/28—7 in 342/28-^7. 1721 

Dražbeni oküc 
Dne 10. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba ne-

1749 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

675. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tone Malgaj, družba z o. z. 
Obratni predmet: pleskarstvo, ličarstvo, sobno 

slikarstvo in napisno slikarstvo. 



79. 
Družbena pogodba z dne 23. junija 1928., 

št. 12.197. 
Družbena doba ni omejena na določen cas. 
Osnovna glavnica znaša 21.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Anton Malgaj, pleskarski, livarski in 

napfenoslikarski mojster v Ljubljani, VIL, Knezova 
ulica št. 18, in Niko Malgaj, trgovec v LjubH.mi, 
VII;, Knezova ulica št. 19. 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja samo
stojno. 

Firmo podpisuje vsak poslovodja samostojni» 
tako. da pristavlja, njenemu po komerkoli napisa
nemu, natisnjenemu ali s pečatnikom odtisnjenemu 
besedilu svoj podpis. ' 

L j u b 1 j a na, dne 12. julija 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a a t o p n i h f i r m a h : 

676. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Organizator», družbi z o z. 

Tvornica pripomočkov za organizatorično tehniko 
in umno gospodarstvo; 

Izbrisal se je poslovodja Ivan Rencelj; vpisal pa 
se je novi poslovodja Peter Brelih,_ višji knjigovodja 
pri pokojninskem zavodu v Ljubljani. 

Zaradi namerjanega prenosa družbenega sedeža 
îz Celja v Ljubljano se je v trgovinskem registru 
okrožnega sodišča v Celju zaznamenoval izbris te 
firme. 

C e 1 j e, dne 20. julija 1928. 

677. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tiskarski in lltografični zavod, 

knjigoveznica in založništvo J. Blaznikovï nasled
niki, delniška družba v Ljubljani: 

Na občnem zboru z dne 2. aprila 1927. sta se 
izpremonila §§ 7. in 45. družbenih pravil, ki se sedaj 
glasita: 

§ 7. Delniška glavnica družbe je znašala prvotno 
K 3,000.000- in je bila razdeljena na 7500 polno vpla
čanih delnic po K 400—. Po sklepu izrednega občne
ga zbora z dne 25. novembra 1922. seje zvišala, delni
ška glavnica z izdajo 2500 novih in polno vplačanih 
delnic po K 400— ali Din 100— za K 1,000.000— 
ali Din 250.000— na K 4,000.000— ali Din 
1,000.000—, po sklepu izrednega občnega zbora z 
dno 3. oktobra 1923. pa z izdajo 2500 novih in polno 
vplačanih delnic po K 400— ali Din 100— za 
K 1,000.000— ali Din 250.000— na K 5,000.000— 
ali Din 1,250.000—, taiko da znaša sedaj delniška 
Havnica K 5,000.000— ali Din 1,250.000— ter je 
razdeljena na 12.500 polno vplačanih delnic po 
K 400— ali Dm 100—. Po sklepu rednega občnega 
tzbora z dne 2. aprila 1927. se jo znižala delniška 
glavnica za 20% na Din 1,000.000— in jo razdelje
na na 12.500 delnic po nominali Din 80—. 

Ta delniška glavnica se sme zvišati z izdajo 
2500 novih delnic po K 400— ali Din 100— do 
K 6,000.000— ali Din 1,500.000— po sklepu obč
nega zbora z dne 3. oktobra 1923., ki ga je odobrilo 
ministrstvo za trgovino in industrijo z odlokom z 
dne 11. januarja 1924., vi. št. 88. 

8 4б' V bilanci se sme. odpisati od neprenučun. 
največ 15 %. od strojev največ 20 %, a od Irugih 
-utenzilij največ 30 % nabavne vrednosti. 

To izpremembo je odobrilo ministrstvo za trgo
vino in industrijo z odlokom z dne 31. decembra 
1927., VI., št. 5105, po dopisu velikega župana ljub
ljanske oblasti z dne 14. januarja 1928., O. br. 185. 

L j u b l j a n a , dne 20. julija 1928. 

678. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborske tekstilne tvornice, 

družba, z o. z.: 
Družba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

31. julija 1924., izpremenjeni z notarskim pismom 
z dne 21. januarja 1925., posi. št. 4900, in na odstopni 
pogodbi z dne 10. maja 1928., opr. št. 1587. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Henrik Wein
berger; vpisal pa se je novi poslovodja Viktor 
Schick-Ferber, inženjer v Teplicah. 

M a r i b o r , dne 9. avgusta 1928. 

•679. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Splošna stavbena družba v Mari

boru: 
Izbrisala sta se dosedanji član upravnega sveta 

Stjepan Karamota in prokura, s katero je .bil po
verjen Edvard Buser; vpisali pa so so novi Člani 
upravnega sveta ing. Milan Kiepach, tvomiški rav
natelj v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 14, ing. 
Hilan Lenarčič, industrijec v Josipdolu pri Breznem, 
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Viljem Inhelder, tvorniški ravnatelj v Rorschachu 
(Švica), Erik pl. Schüssler, industrijec v Gradcu, 
Annenstrasse št. 75, dr. Ivan Slokar, generalni rav
natelj Zadružne gospodarske banke v Ljubljani, in 
Franjo Szabo, ravnatelj Prve hrvatske štedionice v 
Zagrebu. 

M a r i b o r , dne 9. avgusta 1928. 

680. Sedež: Ruše. 
Besedilo firme: Tvornica za dušik, d. d.: 
Izbrisal se je dosedanji član upravnega sveta 

Rihard Schwinger; vpisal pa se je novoizvoljeni član 
upravnega sveta Viktor Reich, ravnatelj Kreditnega 
zavoda za trgovino in industrijo v Ljubljani. 

M a r i b o r , dne 26. julija 1928. 

681. Sedež: Št. Vid nad Ljubljano. 
Besedilo firme: Tovarna zaves «Štora», d. d v 

Št. Vidu nad Ljubljano: 
Po sklepu občnega zbora delničarjev z dne 12ega 

aprila 1928. se je izpremenil § 6. družbenih pravil; 
to izpremembo je odobril po pooblastitvi ministra 
za trgovino in industrijo z dne 30. aprila 1928., 
br. 9850/11, veliki župan ljubljanske oblasti dne 
10. junija 1928., O. br. 2230. 

Namen družbe je popolno in delno izdelovanje 
in razprodajanje preprog, zaves, čipk, perila, odej; 

vezenin in drugih konfekcijskih predmetov, oboje 
tako za lastni kakor tudi za tuj račun. V to svrho 
sme družba v vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev prevzemati agenture in komisijske posle, 
ustanavljati tvornice, prodajalnice in skladišča, 
kupovati že obstoječa podjetja ali se udeleževati pri 
njih ter v zvezi z naštetimi posli kupovati in proda
jati nepremičnine. 

L j u b l j a n a , dne 20. julija 1928. 

Ш. I z b r i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

682. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Hinko Alabanda, tehničko pod

jetje za industrijske potrebe, družba z o. z.: 
Ker je likvidacija končana, 
L j u b l j a n a , dne 20. julija 1928. 

683. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Hydra», d. d. za galvanične ele

mente in elektrotehniko v Ljubljani: 
Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 20. julija 19P3 

684. Sedež: Ljubljana. 
' Besedilo firme: Sladkorni promet, družba z o. z.: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 20. julija 1928. 

685. Sedež: Tacen pri Ljubljani. 
Besedilo firme: «Ides», kemotehnični laboratorij 

L. Lajovic & ing. E. Kandušer: 
Ker se je obratovanje opustilo. 
L j u b i j a n a , dne 20. julija 1928. , 
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Odrancih št. 239; Matija Maric, posestnik v Odran-
cih št. 19; Franc Rešek, trgovec v Beltincih št. 21. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje v imenu zadruge. 

M a r i b o r , dne 2. avgusta 1928. 

687. Sedež: Cerklje pri Kranju. 
Besedilo firme: Vodovodna zadruga v Cerkljah 

pri Kranju, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, napraviti 

za člane vodovod ter jih tako preskrbovati z dobro 
in zdravo pitno vodo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 22. decembra 
1927. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de
leži in pa z njih enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo na krajevno običajni način 
z razglasom pred cerkvijo. Poleg tega pa lahko raz
glaša zadruga svoja oznanila tudi drugače in pošilja 
zadružnikom v važnejših primerih posebna pismena 
obvestila, 

Načelništvo sestoji iz načelnika in treh odbor
nikov; člani načelništva so: Ivan Cimžar, posestnik 
v Dvorju št. 14 (načelnik), Anton Ahčin in Miha 
Bohinc, oba posestnika v Zgornjem Brniku, in Lov
renc Erzar, posestnik na Polici. 

Načelništvo zastopa zadrugo in podpisuje zanjo 
tako, da postavljata pod njeno besedilo načelnik ali 
njegov namestnik in en član načelništva svoja pod
pisa. 

L j u b I j a n a^dne 23. julija 1928. 

688. Sedež: Planina. 
Besedilo firme: Zadružna elektrarna v Planini pri 

Rakeku, registriran a zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato 
1.) dobavlja članom električni tok (silo) iz-lastne 

ali tuje elektrarne na skupDi тасип in skupno ne
varnost; 

2.) izvršuje za člane potrebne instalacije; 
3.) dobavlja članom stroje in svetiljke, potrebne 

za razsvetljavo in obratovanje, kakor tudi druge 
predmete, spadajoče v to stroko; 

Zadružna pogodba (statut) z dne 13. junija 1928. 
Vsak. zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih dvakratnim.zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom na zadružni 

desici ali pa s pismeno okrožnico. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in treh odbornikov; člani načelništva so: 
Andrej Ziherl, posestnik" in župan, h. št. 190 (načel
nik), Zvonimir Kopitar, trgovec, h. št. 172 (načel
nikov namestnik), Alojzij Milavec, trgovec, h. št. 92, 
Maks Žitko, posestnik, h. št. 56, in Ivan Skvarča, 
posestnik in ključaničar, h. št. 140 — vsi v Planini. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje zanjo tako, da pristavljata po dva člana 
načelništva njenemu po komerkoli napisanemu ali 
natisnjenemu besedilu svojeročno svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 21. julija 1928. 

1750 Vpisi y zadružni register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 

686. Sedež: Beltinci. 
Besedilo firme: Kmetska hranilnica in posojilnica 

v Beltincih, registrirana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospe
ševati gospodarsko in nravno povTidigo članov; zato 

1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vlogo 
v tekočem računu; 

2.) pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred
stva z zadružnim kreditom; 

3.) daje članom posojila; 
4.) oskrbuje članom inkaeo; 
5.) pospešuje v svojem okolišu ustanavljanje go

spodarskih in produktivnih zadrug; 
6.) posreduje članom nabavo gospodarskih po

trebščin. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 29. junija 1928. 
Opravilni delež znaša 5 Din ter se mora plačati 

ob pristopu. 
VsaJc zadružnik jamči z vso svojo imovino. 

^Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni 
pisarni in s pismenimi povabili posameznih članov. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Martin Raduha, posestnik v Odran
cih št. 20 (načelnik); Janez Neubauer, posestnik v 
Beltincih št. 77 (podnačelnik); Matija Škafar, posest
nik v Odrancih št, 34; Nikolaj Sebjanič, posestnik v 

H. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

689. Posojilnica v- Gornjem gradu, registrovana za • 
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Ivan Presečnik 
in Ivan Kranj c. 

C e 1 j e, dne 27. julija 1928. 

690. Hranilnica in posojilnica v Kranju, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Janez Mrak-, v načel
ništvo, pa je vstopil Janez Kosiša, posestnik v Ilovki 
pri Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 23. julija 1928. 

691. Prva delavska ' pekarna v Ljubljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Šime Jurčič; v načelni
štvo pa je vstopil Franc K obi er, ravnatelj Konzum-
nega društva za Slovenijo v Ljubljani, VIL, Žiber-
tova ulica št. 27. 

L j u b l j a n a , dne 23. julija 1928. 

692. Kmetska hranilnica in posojilnica v Novi vasi 
na Blokah, registrovana zadTuga ž omejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Peter Turk; v načelni
štvo pa je vstopil Milan Modic, posestnik in trgovec 
v Novi vasi št. 16. 

L j u b l j a n a , dne 23. julija 1928. 
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693. Kmetijska zadruga v Spodnji Polskavi, regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Rajšp, Štefan Orthaber in Franc Pivec; vpisali pa 
so se novi člani načelništva Karel Hrastnik (načel
nik), Karel Hebar (podnačelnik) in Franc Soršak 
(član načelništva) — vsi posestniki na Spodnji Pol-
ekavi. 

M a r i b o r , dne 10. avguste 1928. 

694. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Antonu v 
Slov. gor., registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Martin 
Rojs, ker je umrl; vpisal pa se je novoizvoljeni 
član načelništva Matija Paluc, posestnik v Brengovi. 

M a r i b o r , dne 9. avgusta 1928. 

695. Ljudska stavbna zadruga v Zagorju ob Savi, 
registrovana zadruga.z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ignacij Kališnik; 
vpisal pa se je novi član načelništva Ivan Nolimal, 
rudar v Toplicah št. 137. 

L j u b l j a n a , dne 23. julija 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

696. Lesna in kovinarska zadruga v Strnišču pri 
Ptuju, z. z o. z. v likvidaciji: 

Ker je likvidacija, končana. 
M a r i b o r , dne 9. avgusta 1928. 

Bazolasi raznih uradov io oblastev. 
2 8 6 . 

Tarifna obvestila.* 
V spodaj navedenem direktnem blagovnem pro

metu s prekartiranjem naj se izvede naslednja 

Izprememba in dopolnitev. 
a) I z p r e m e m b a : 

V direktnem ori(entno-Dolgarsko-|jugoelovansko-
romunskd-madžairsko-avstrijsko-češkoslovaško .-polj
skem blagovnem prometu s prekartiranjem, objav
ljenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrva
ta i Slovenaca.» z dne 20. januarja 1928., št. 14/II,1 

naj s*e izpremeni v seznamku češkoslovaško-poljskih 
obmejnih prehodnjih postaj pripomba, navedena 
pod *) pri postaji z nazivom: Jasina tako-le: 

Postaja j« otvorjena za celokupni promet, razen 
za brzovozne pošiljke. 

b) D o p o l n i t e v : 
V direktnem blagovnem prometu s prekarti

ranjem med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in republiko Poljsko (vštevši Gorenjo Šlezijo in svo
bodno mesto Gdansk), («Službene Novime» z dne 
17. aprila 1926., št, 86/XXV2); 

kakor tudi v provozu skozi kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev med postajami poljskih želez
nic (vštevši Gorenjo âlezijo in svobodno mesto 
Gdansk) na eni strani in postajami italijanskih želez
nic na drugi strani («Službene Novine» z dne 27. no
vembra 1926., št, 271/LXVII8); 

med kraljevino Romunijo in švicarskimi želez
nicami («Službene Novine» z dne 15. septembra 
1920., št,208/LV4); 

med republiko Francijo, kraljevino Belgijo, kne
ževino Luxembourgom, saarskim okrožjem in kralje
vino Romunijo («Službene Novine» z dne 15. sep
tembra 1926., št. 208/LV5); 

med kraljevino Bolgarijo in a) Madžarsko, b) Av
strijo, c) Češkoslovaško, Č) Poljsko («Službena No
vine» z dne 17. februarja 1927., št. 36/ТПв); 

med republiko Poljsko in a) kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, b) kraljevino Italijo, c) kra
ljevino Romunijo («Službeue Novine» z dne 12. maja 
1927., št, 104/XXVIF) 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178/LVII. 

1 Uradni list z dne 30. januarja 1928., št. 26/10. 
2 Uradni list z dne 30. aprila 1926., št. 175/40. 
8 Uradni list z dne 13. decembra 1926., št. 439/114. 
4 Uradni list z dne 28. septembra 1926., št, 365/88. 
5 Uradni list z dne 2. oktobra 1926., št. 370/90. 
e Uradni list z dne 28. februarja 1927., št. 78/23. 
7 Uradni list z dne 21. maja 1927., št. 244/56. 

naj se doda v seznamku .obmejnih prehodnih če
škoslovaško-poljskih postaj postaja z nazivom: Ja
sina z znakom *), pod črto pa naj se postavi pri
pomba: *) Postaja je otvorjena za celokupni promet, 
razen za brzovozne pošiljke. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 9. julija 1928.; G. D. br. 45.931/28. 

V spodaj navedenem direktnem blagovnem pro
metu s prekartiranjem naj "se izvede naslednja 

Izprememba: 
V direktnem blagovnem prometu s prekarti

ranjem med železnicami: Francije, Belgije in Lu
xembourgom kakor tudi saarskcga okrožja v pro
vozu skozi Francijo na eni strani in kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na drugi strani («Služ
bene Novine» z dne 27. marca 1926., št. 69/XIX8; 

Francije, Belgije in Luxembourga v provozu 
skozi Francijo na eni strani in kraljevine Madžarske 
na drugi strani v provozu skozi kraljevino Srbov. 
Hrvatov in Slovencev («Službene Novine» z dne 
27. marca 1926., št.69/XIX8); 

Francije, Belgije in Luxembourga na eni strani 
in kraljevine Romunije na drugi strani («Službene 
Novine» z dne 15. septembra 1926.,.št. 208Д.Х»); 

naj se izpremeni v seznamku francosko-nemških 
obmejnih prehodnih postaj naziv: Sierck-frontière v 
naziv. Apash-frontiere. 

To velja takoj. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 11. julija 1928.; G. D. br. 46.316/28. 

Železniška tarifa, del II., za prevoz potnikov, prtljage 
in ekspresnega blaga z dne 1. marca 1928. 

Na obrazcu K-56 (vzorec 2) je treba označiti v 
zgornjem oglu pod firmo «Državne Železnice Kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» s pikami prostor, 
kamor se pritiska suhi žig državnih železnic, obenem 
z besedami: «Suvi žig». 

Potemtakem se mora ožigosati vsak obrazec 
K-56, preden se da v promet, s suhim žigom držav
nih železnic, da se prepreči eventualno ponarejanje 
tega obrazca. 

Ta naredba stopi v veljavo takoj za one obrazce, 
ki se bodo tiskali odslej ali ki se še niso dali po
stajam na prodaj. Po možnosti naj oblastno direk
cije tudi na postajah tako ožigosajo obrazce, ki so 
tam na prodaj, odnosno naj jih do dne 1. novembra 
t, 1. zamenjajo za ožigosane obrazce. Izza dne 1. no
vembra 1928. se ne bodo več priznavali oni obrazci, 
ki niso ožigosani po. predpisu. 

Za družbo «Putnik», odnosno za agenture vozov
nic v inozemstvu, je natisnjen obrazec K-56 v treh 
jezikih: v našem, francoskem in nemškem; razen 
tega pa. ima na narobni strani večje število razpre -
delkov za potrdila o bivanju. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 13. julija 1928.; G. D. br. 29.698/28. 

Otvoritev postaje z nazivom: Sremska Rača^sava 
za promet brzovoznega in eporovoznega kosovnega 

blaga. 
Generalni direktor je odobril z odlokom G. D. 

br. 44.000 z dne 11. julija 1928., da se otvori dne 
1. avgusta 1928. postaja z nazivom: Sremska Rača-
Sava tudi za promet brzovoznega in sporovoznega 
kosovnega blaga. 

V imenik železniških postaj z dne 1. avgusta 
1928. naj se vpiše na 160. strani pri postaji z nazi
vom: Sremska Rača-Sava v razpredelka 9. in 10. 
vertikalna črta (|). 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 18. julija 1928.: G. D. br. 44.000/28. 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Na 54./55. strani imenika naj se prečrta v 1. 
in 33. razpredelku pri postajališču z nazivom: Giba-
rac obračunska postaja z nazivom: «(Šid)», v 2. raz
predelku naj se prečrta «Stl.» in vpišo «U.» in v 
7. razpredelku naj so prečrta «d» in vpiše «|». 

«Uradni list z dne 8:aprila 1926., št. 143/32. 
8 Uradni list z dne 2. oktobra 1926., št. 370/90. 

Na 86./87. strani naj se prečrta v 1. in 33. raz
predelku pri postajališču z nazivom: Kraljevci ob
računska postaja z nazivom: «(Ruma)», v 2. raz
predelku naj se prečrta «Stl.» in vpiše «U.» in v 
7. razpredelku pa naj se prečrta «d» in vpiše «|». 

Na 90./91. strani naj se prečrta pri postajališču 
z- nazivom: Kuzmin obračunska postaja z nazivom: 
«(Martinci)», v 2. razpredelku naj so prečrta «Stl.» 
in vpiše «U.» in v 7. razpredelku naj se prečrta «d» 
in vpiâe «|». 

Na 106./107. strani naj so prečrta v 1. in 33. raz
predelku pri postajališču z,nazivom: Mirkov« obra
čunska postaja z nazivom: «(Jankovci)», v 2. raz
predelku naj se prečrta «Stl.» in vpiše «U.» in v 
7. razpredelku naj se prečrta «d» in vpišo «|». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu,. 
dne 19. julija 1928.: G. D. br. 50.519/28. 

* 

Imenik železniških postaj z dne 1. avgusta 1927. 

Dopolnitvi. 
V imeniku železniških postaj naj se izvede na

slednja dopolnitev: 
Pri postajah z nazivom: Banatsko Arandelovo, 

Banatski Karlovac, Crvenka, Orno Brdo-Sckić, De
beljaka, Odžaci, Pašićevo in Stara Moravica naj se 

30 
vpiše v 16. razpredelek: «—». 

V imeniku železniških postaj naj se izvede na
slednja dopolnitev: 

Pri postaji z nazivom: Đunis naj se vpiše v 
21. razpredelek vertikalna črta «|». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 20. junija 1928.: G. D. br. 49.247/28. 

in G. D. br.'49.306/28. 

Ugodnost za prevoz cirkusov. 

Z veljavnostjo od dne 20. julija 1928. do pre
klica, toda najdlje do dne 31. oktobra 1928., je upo
rabljati za prevoz cirkusov s posebnimi vlaki nasled
njo voznino: 

•za lokomotivo 40 Din od kilometra; 
za potniški voz 6 Din od osi in kilometra; 
za tovorni voz 3 Din od osi in kilometra. 
Za vsak posebni vlak se mora plačati najmanjša, 

voznina 7000 Din. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 24. julija 1928.; G. D. br. 51.861/28. 
* 

Železniška tarifa, del IL, za prevoz blaga itd. 
z dne 10. oktobra 1925. 

Dopolnitev. 
Na 105. strani te tarife naj se postavi v poziciji 

C-29-b2) za besedama: «nego pod 1)» znak: «*». 
V poziciji C-29-b3) naj se vpiše pri razredu II. 

še ena zvezdica (II.**). Pred dotično pripombo spo
daj na strani naj se postavi še ena zvezdica, pred 
to pripombo pa naj se vpiše ta-le pripomba: «*) Pod 
zatvorenim sanducima pođrazumevaju se takvi, kod 
kojih se na podu, poklopcu in zidovima ne nalazo 
nikakvi otvori in kod kojih poklopac potpuno za
tvara sanduk. Isto važi za. korpe i burađ». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 27. julija 1928.: G. D. br. 43.853/28^ 

Št. 2891. 1753 
Razglas. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi na Bohinjski Bistrici ponovno prodajo okoli 
1650 prm3 izdelanih bukovih drv loko gozd "ob iz
vozni poti v Podkoritu (oddelek 4. f) blizu nomenjske 
železniške postaje. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani ali pa pri šumski upravi 
na Bohinjski Bistrici, naj se vlože do dne 

2 8. a v g u s t a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri pri direkciji šum v Ljubljani, Bleiweisova 
cesta št, 1. 

Ponudbe morajo biti opremljene s kolkom za 
100 Din in z 10%no varščino (pri inozemoih pa z 
20%ho). 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava na Bohinjski Bistrici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1928. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek r LjubljanL ^ Tieka in izdaja: Delnlika tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav AmbrožJč v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pijanske in mariborske oblasti 

V a e b i n e i 
287. jSakorTo odvračanju In zatiranju živalskih kužnih bolezni. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

287. 
Mi 

A l e k e a n d e i * X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrratoy in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXV1I. redni seji, ki jo je imela 
dne 12. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o odvračanju in zatiranju živalskih 

kužnih bolezni,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Vsi posli, ki se nanašajo na zatiranje živalskih 

kužnih bolezni, spadajo v pristojnost ministrstva za 
poljedelstvo in vode. 

I. p o p l a v j e. 

Obče odredbe. 

Člen 2. 
Odredbe tega zakona se nanašajo na zaščito do

mačih živali zoper živalske kužne bolesti vobče Jn 
posebe na zatiranje nastopnih živalskih kužnih bo
lezni : 

1.) dinavke in parkljevke (aphtae epizooticae); 
2.) vraničnega prisada (anthrax); 
3.) šuštavca (gangraena emphysematosa); 
4.) hemoragične septikemijo pri divjačini in go

vedi (septicaemia haemorrhagica bovum); 
5.) stekline (lyssa); 
6.) smrkavosti (malleus); 
7.) ovčjih osepnic (variola ovina); 
8.) garjavosti kopitarjev, ovac in koz (scabies); 

. 9.) sramne kuge konj (exanthema coitale para-
lyticum, dourine); 

10.) mehurčastega izpuščaja konj in goved (ex
anthema vesiculosum coitale); 

11.) svinjske kuge in svinjske septikemije (pestiš 
suum, septicaemia haemorrhagica suium); 

12.) rdečico svinj (erysipelas suis); 
13.) pljučne kuge goved (pleuropneumonia con

tagiosa bovum); 
14.) goveje kuge (pestiš bovina); 
15.) perutninsko kolere in kokošje kuge (cholera 

даПшатшп et pestiš avium); 
16.) goveje tuberkuloze (tuberculosis bovum) v. 

onih oblikah, ki se označijo s posebnim pravilnikom; 
17.) kužnih bolezni pri čebelah, ribah, rakih in 

domačih zajcih, ki se označijo s posebnim pravil
nikom. 

Ce bi se pojavile ali če bi zapretile druge kužne 
živalske bolezni razen zgoraj navedenih, sme pred-

* «Smibane Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. junija 1928., št. 144/XLVH • 

pisati minister za poljedelstvo in vode po izkazani 
potrebi tudi za zatiranje takih kužnih bolezni po
trebne ukrepe v zmislu tega zakona. 

Ce je po značaju kužne bolezni in po načinu, 
kako se širi, nevarnost taka, da. odlašanje ni do
pustno, smejo odrediti v takih primerih tudi nižja 
oblastva začasne иктеро za zatiranje kužne bolezni 
po predpisih tega. zakona; vendar pa morajo to ta
koj javiti ministrstvu za poljedelstvo in vode ter 
zaprositi za odobritev postopanja. 

Za živino v tem zakonu se razumevajo vse ko
ristne domače živali, pa tudi perutnina, psi in mačke. 

Člen 3. 
Minister iA poljedelstvo in vode je pooblaščen, 

predpisovati naredboma vse, kar se mu zdi potrebno 
za vzdrževanje in zaščito zdravja domačih živali in 
za zatiranje živalskih kužnih bolezni, ter je poobla
ščen, izdajati tudi naredbe, ki se pokažejo za po
trebne, da se uredi mednarodni promet z živino, 
živalskimi deli, izdelki in sirovinami, pa tudi s pred
meti, ki utegnejo biti nosilci kali živalskih kužnih 
bolezni. 

Uporabljati odredbe tega člena so pristojna po
litična (policijska) in pomorska oblastva ob sodelo
vanju občinskih oblastev, če ni predpisano z zako
nom kaj drugega. 

Za. izvrševanje odredb tega zakona se morajo 
uporabljati državni veterinarji; če pa takih ni ali 
če so drugače zadržani, smejo uporabljati politična 
(policijska) oblastva tudi druge veterinarje v javni 
službi 

Člen 4. 
Kar se tiče konj, psov, delovne živine in živine 

za prehrano vojske, ki pripadajo vojski, ugotavljajo 
in zatirajo živalske kužne 'bolezni vojaška oblastva, 
in sicer samo, če so živali vojaška lastnina. 

Vojaška oblastva morajo prijaviti vsak primer 
kužne bolezni pri takih živalih, pa tudi sum, da gre 
za take bolezni, takoj pristojnemu političnemu (poli
cijskemu) oblastvu prve stopnje, ki ukrene po tem 
zakonu, česar je treba, da se ne razširijo te bolezni 
na živali, ki niso vojaška lastnina. 

Vojaška oblastva morajo priobčiti pristojnemu 
političnemu (policijskemu) ohlastvu prve stopnje, 
kaj so ukrenila v lastnem področju za zatiranje bo
lezni, ter morajo obveščati to oblastvo periodično 
o poteku teh kužnih bolezni, mu priobčevati pre-
stanek bolezni in sodelovati -pri izvajanju vsega 
onega, kar ukrene politično (policijsko) oblastvo 
zoper nadaljnje širjenje in za zatiranje teh bolezni. 

•Po drugi strani mora obvestiti politično (policij:-
•sko) oblastvo prve stopnje pristojno vojaško ob
lastvo. čim zve, da se je pojavila pri živalih, ki so v 
vojaški posesti, kužna živalska bolezen ali da ob
stoji sum tè bolezni, tako da lahko odredi vojaško 
oblastvo, česar je treba za zatiranje teh bolezni. 

Poleg tega mora priobčiti politično (policijsko) 
oblastvo vso ono, kar je ukrenilo zoper nadaljnje 
širjenje bolezni. 

Za državne znanstvene naprave se določijo za
radi znanstvenega raziskovanja in proučevanja na
redboma posebne izjeme od predpisov tega zakona. 

Take posebne izjeme se smejo določiti nared
boma tudi za druge naprave, ki imajo svojega vete
rinarja. 

Sodelovanje z državno higiensko službo. 

Člen 6. 
Če se pojavijo kje živalske kužne bolezni, ki so 

prenosne tudi na ljudi, mora predložiti pristojni 
veterinar o tem prijavo sreskemu sanitetnemu refe
rentu in pristojnemu higienskemu zavodu ministr
stva za narodno zdravje. 

Prav tako morajo obvestiti pristojni sreski sani
tetni referent, pa tudi pristojni higienski zavod in 
ostale sanitetne naprave pristojnega sreskega vete
rinarja, čim zvedo za tako bolezen. 

Higienski zavod sme zahtevati od pristojnega 
veterinarja, da šodefluj tudi zavod pri zatiranju in 
odvračanju takih živalskih kužnih bolezni, pristojni 
veterinar pa mora ugoditi taki želji. Prav tako sme 
zahtevati pristojni veterinar, kadar je treba, tudi 
sam sodelovanje pristojnega higienskega zavoda; 
zavod pa mora. ugoditi tej želji. 

Člen 6. 
Pri centralnem higienskem zavodu in pri higien

skih zavodih ministrstva za narodno zdravje se 
ustanovi najkesneje v enem letu, ko stopi ta zakon 
v veljavo, oddelek za veterinarsko epidemiologijo. 
Potrebne prostore mu mora dati na razpolago mini
ster za narodno zdravje v svojih zavodih; za vzdrže
vanje tega oddelka pa bosta skupno skrbeli ministr
stvo za narodno zdravje in ministrstvo za polje
delstvo in vode. 

Pravilnik o pristojnosti in delovanju oddelka za 
veterinarsko epidemiologijo predpiše minister za 
poljedelstvo in vode sporazumno z ministrom za 
narodno zdravje. 

H. p o g l a v j e . 

Ukrepi, da se ne zatrosijo živalske kužne 
bolezni Iz inozemstva. 

Trajni ukrepi. 

Člen 7. 
Za uvoz in provoz živine, živalskih delov, pre-

dolkov in sirovin kakor tudi predmetov, ki utegnejo 
biti nosilci kaJi živalskih kužnih bolezni, je treba 
v vsakem poedinem primeru posebne dovolitve mini
strstva za poljedelstvo in vode. 

Minister za poljedelstvo in vode je upravičen, 
predpisati o dovolitvi tega uvoza in provoza obče 
odredbe. 

Dopustiti se ne sme, da br se uvažale ali pre
važale pošiljke, ki ne ustrezajo zgoraj omenjenim 
predpisom, kakor tudi ne živali, ki imajo kužno 
bolezen ali so sumne take bolezni ali-na katere leti 
sum, da so se utegnile okužiti z njo. 

Odredbe tega cilena sme TaašiTiti minister za 
poljedelstvo in vode tudi na druge vrste živali 
razien onih, ki so omenjene v prvem odstavku'tega 
člena. 

Prepovedi in omejitve uvoza in provoza. 
Začasni ukrepi. 

Člen 8; 
Če se pojavi v inozemstvu katera izmed žival

skih kužnih bolezni, ki so obsežene v tem zakonu, 
in nastane nevarnost, da bi se ta kužna bolezen za-
trosila tudi v našo dTžavo, ali če se je taka bolezen ' 
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že zatrobila, v našo državo, sme minister za polje
delstvo in vode omejiti ali prepovedati uvoz iz te 
države iu provoz skozi našo državo, pa tudi provoz 
čez njeno ozemlje živali, živalskih sirovin in izdel
kov in onih predmetov, s katerimi bi se utegnila 
prenesti ta kužna bolezen. 

Če bi bilo odlašanje posebno nevarno, smejo iz
dati take prepovedi v obmejnem prometu začasno 
tudi obmejna oblastva; vendar pa morajo to takoj 
javiti ministrstvu za poljedelstvo in vode ter za
prositi za odobritev postopanja. 

Posebne odredbe glede onih držav, s katerimi so 
sklenjene posebne pogodbe. 

Člen 9. 
Glede onih držav, s katerimi je promet z živalmi, 

živalskimi surovinami, izdelki in drugimi predmeti, 
ki utegnejo prenesti kužne kali, urejen s posebnimi 
pogodbami, veljajo odredbe teh pogodb. 

Natančnejše odredbe za izvrševanje teh pogodb 
se izdajajo po členih 7. in 8. tega zakona. 

Če so določeni za pravilno izvajanje teh pogodb 
med državami pogodnicami veterinarski delegati, se 
delegirajo za dotično državo." 

Nadzorstvo meje, popisovanje m 
Člen 10. 

žigosanje živine. 

Zunanji promet (promet z inozemstvom) živine. 
živalskih delov, predelkov in sirovin kakor tudi 
predmetov, ki utegnejo biti nosilci kali živalskih 
kužnih bolezni, so sme vršiti samo pri naših držav
nih obmejnih veterinarskih postajah ali postajah za 
opazovanje živine^(kontumacijsldh postajah), ki jih 
določa minister za poljedelstvo in vode. 

Ta minister sme odrediti, če se pokaže potreba 
za to. da se postavi izvesten del meje pod stalno 
veterinarsko-policijsko nadzorstvo, ter sme upora
biti v tem primeru sporazumno s pristojnimi ministri 
še finančno stražo in druge organe javne varnosti, 
po potrebi pa tudi vojsko. Poleg tega «mo odrediti 
v obmejnih krajinah, da se popiši in ožigosaj živina, 
da se nadziraj zdravstveno stanje in da se obvezno 
prijavi vsaka izprememba, nastala pri živini v teh 
krajinah. 

Popisovanje in žigosanje vrše dotične občine 
pod nadzorstvom in po navodilih državnih veteri
narjev: kjer pa je iz veterinarskih ozirov posebno 
treba, sme odrediti minister za poljedelstvo in vode, 
da se opravijo ti posli tudi s pomočjo državnih 
organov. 

Minister za poljedelstvo in vode določa, kako je 
postaviti in uvesti v dolžnost organe, ki naj se po
verijo z nadziranjem zdrav4Stvenega stanja, popiso
vanjem in žigosanjem, živine. 

ITI. p o g l a v j e . 

Ukrepi za odvračanje in zatiranje živalskih 
kužnih bolezni v državi. 

Obči ukrepi. 

Ž i v i n s k i p o t n i l i s t i . 

Člen 11. 
Živinski potni list je potrdilo o lastnini, izvoru 

in zdravju izvestne živali. 
Lastnik mora imeti živinski potni list za vsako 

žival: konja, osla. mezga, mulo, govedo, bivola ka
kor tudi za ovce, koze in svinje: 

1.) če prenese lastninsko pravico do te živali na 
koga drugega; 

2.) če goni ali odpremlja te živali v druge ob
čine, ker je izpremenil stalno bivališče: 

3.) če nima stalnega bivališča in goni živali od 
občine do občine: 

4.) če goni ali odpremlja živino na živinski se
jem, na živinsko razstavo ali tekmo; 

5.) če odpremlja živino po žaleznici, ladji ali z 
drugimi vozili; 

6.) če namerja zaklati žival za javno ali privatno 
uporabo, v tem poslednjem primeru samo, če se iz
vrši zakol v klavnici. 

Minister za poljedelstvo in vode sme razširiti 
sporazumno s pristojnimi ministri to obveznost tudi 
na druge živali v primerih, ki v tem členu niso na
vedeni. 

Ponarejanje živinskih potnih listov se kaznuje 
po kazenskem zakonu. 

Člen 12. 
Obrazec za živinske potne oliste in postopanje 

ob njih izdajanju in prenašanju kakor tudi trajanje 

njih veljavnosti predpiše minister za poljedelstvo in 
vode sporazumno z ministrom za finance. (Prav tako 
predpiše in odredi vse, česar je treba, tudi o veljav
nosti živinskih potnih listov, izdanih v inozemstvu 
za živali, ki se dopreniljajo v našo, državo. 

Člen 13. 
Živinske potne liste izdajajo občinska oblastva. 

Za točno izvrševanje tega posla je odgovoren oni 
njih uradnik, ki se mu ta posel poveri. 

V onih občinah, kjer je to iz veterinarsko-poli-
cijskih ozirov: potrebno, sme izdajati živinske potne 
liste in jih upravljati država s svojimi organi. 

Člen 14. 
Za izdajo živinskih potnih listov in - za prenos 

lastninske pravice na njih, za podaljšavo zdravstve
nega potrdila in za izpremembo namembnega kraja 
se plačujejo tudi pristojbine v korist občinskemu 
veterinarskemu skladu; predpisuje jih minister za 
poljedelstvo in vode sporazumno s finančnim od
borom narodne skupščine. 

Te pristojbine pripadajo občini, v kateri se po
birajo, ter služijo izključno za ureditev sejmišča in 
tržišča, za napravo in vzdrževanje konjačij in mrho-
višč, za nabavljanje cepiv in zdravil za živalske 
kužne bolezni in za druge podobne veterinarsko-
zdravstvene namene; ko pa je zadoščeno tem potre
bam, se porabi eventualni prebitek za nabavo ple
menske živine. 

Ž i v i n s k i s e j m i in ž i v i n s k e r a z s t a v e . 

Člen 15. 

Živinski sejmi in živinske razstave se smejo 
vršiti samo na prostoru, ki je'lirejen po predpisih 
in ki ga je odobrilo pristojno oblastvo, in pod vete
rinarskim nadzorstvom. Brez veterinarskega nad
zorstva se živina ne sme ne premirati (nagrajati) ne 
Jicencirati (odbirati). 

Člen 16. 

Prostor za živinsko sejmišče se sme pridobiti po 
potrebi tudi z razlastitvijo, če se ne more nabaviti 
drugače. 

Člen 17. 
Oni, ki jim je dovoljeno, prirejati sejme, morajo 

prostor za sejmišče pravilno urediti ob svojih stro
ških; če pa tega ne store v določenem roku, sme 
minister za poljedelstvo in vode prirejanje sejmov 
ustaviti, dokler se ne uredi sejmišče po predpisih. 

Na živinskih sejmiščih z večjim dogonom živine 
mora biti prisoten tudi pristojni državni veterinar 
poleg potrebnega števila veterinarjev, ki so v javni 
službi. 

Razen tega mora poskrbeti pristojno oblastvo, 
da je prisotnih na vsakem sejmu tudi zadosti poli
cijskih organov. 

Stroške za veterinarje in policijske organe trpi 
upravičenec ali najemnik sejmov, za razstave in 
premiranje pa jih trpe prireditelji. 

Ijajo mlečne izdelke, skupni pašniki, javni hlevi in 
zavetišča za živino morajo biti pod veterinarško-
policijskim nadzorstvom. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 
da izda o tem potrebne naredbe. 

O d p r e m l j â n j e ž i v a l i po ž e l e z n i c i 
a l i l a d j i . 

Člen 18. 

Člen 21. ' 
Za prevoz prežvekovalcev, kopitarjev in svinj 

po železnici ali ladji veljajo te-le odredbe: 
1.) Natovarjati in raztovarjati živino je dovo

ljeno samo na emih železniških in parfiških posta
jah, ki jih je določil za to minister za poljedelstvo 
in vodo sporazumno z ministrom za promet. 

2.) Ob natovoritvi in raztovoritvi mora pregledati 
živino državni veterinar. 

3.) Živina se smo raztovoriti samo na postaji, za 
katero je namenjena. 

4.) Če se transportira živina, kr prihaja iz ino
zemstva, se domača živina ne sme dotovarjati v iste 
vagone, v katerih je natovorjena ta živina; klavna 
živina pa se ne sme transportirati skupaj z živino, 
ki je namenjena za gospodarsko uporabo aH za 
pleme. 

Kadar jo treba in kadar preti posebna nevarnost 
okužitve, sme odrediti minister za poljedelstvo in 
vode tudi druge omejitve. 

5.) Kako je treba postopati, če se pojavi med pre
vozom živine primer bolezni ali če žival pri tej 
priliki pogine, se določi z naredbo, kolikor ni to že 
določeno s tem zakonom. 

6.) V katerih primerih se smejo dovoliti odstopki 
od predpisov v točkah 1.) in 3.) tega člena, se določi 
s pravilnikom. 

Če nastopi potreba, se pooblašča minister za 
poljedelstvo in vode, da predpiše veterinarski pre
gled tudi za druge živali, ki niso omenjene v prvem 
odstavku tega člena ter se prevažajo po železnici 
ali ladji. 

Člen 22. 

Veterinarski pregled živali ob natovarjanju in 
raztovarjanju na železniških ali parhiških postajah 
se mora vršiti stalno kar najskrbljivcje. Za ta pre
gled morajo lastniki živine preglednika posebe ho
norirati. 

Pristojbine za ta pregled določa minister za 
poljodolstvo in vode. Kako se pobirajo te pristoj
bine, uredi minister za poljedelstvo in vode sporaz
umno z ministrom za promet in soglasno s finanč
nim odborom narodne skupščine. 

Za napredovanje, izpopolnjevanje in podpiranje 
veterinarjev in veterinarske stroke sme odvesti mi
nister za poljedelstvo in fode del teh pristojbin v 
korist veterinarskega fonda. Ko je zadoščeno tem 
potrebam, smo dovoliti minister za poljedelstvo in 
vode, da se uporabi prebitek imovine tega fonda za 
zatiranje živalskih kužnih bolezni in za vzdrževanje 
zdravja domače živine. 

O d p r e m l j â n j e ž i v i n e z d r u g i m i v o z i l i 
a l i p o s u h e m . 

Navodilo za izdelavo pravilnika, kako naj so vršo 
sejmi, izda minister za poljedelstvo in vode sporaz
umno z ministrom za trgovino in industrijo, ko je 
zaslišal trgovsko-obrtniško zbornico. 

Po tem navodilu morajo sestaviti občinska ob
lastva pravilnik, ki ustreza krajevnim razmeram do
tično krajine, in sicer v enem letu od dne, ko stopi 
ta zakon v veljavo. Ta pravilnik odobri in potrdi 
upravno oblastvo, ki ga je pooblastil minister za 
poljedelstvo in vode. 

Člen 19. 
Za večje in važnejše živinske sejme sme pred

pisati minister za poljedelstvo in vode sporazumno 
z ministrom za trgovino in industrijo, ko je zaslišal 
trgovsko-obrtniško zbornico, pravilnik za semanji 
red in s svojimi posebnimi organi neposredno in 
stalno nadzirati te sejme. 

Tako neposredno in stalno sme nadzirati minister 
za poljedelstvo in vode s svojimi organi tudi večje 
ir važnejše živinske razstave in tekme. 

N a d z i r a n j e t r g o v i n e z ž i v i n o , b o l n i c 
z a ž i v i n o in z a v e t i š č , v e č j i h p i t a l i š č , 
v e č j i h n a p r a v , k i p r e d e l u j e j o m l e k o 
in na p r a v l j a j o m l e č n e i z d e l k e , s k u p 

n i h p a š n i k o v i t d . 

Člen 20. 
Trgovina z živino, bolnico za živino, večja pita-

lis'ča, večje naprave, ki predelujejo mleko in naprav-

Člen 23. 
Za odpremljânje živine z drugimi vozili, razen 

po železnici ali ladji, kakor tudi za odpremljânje 
po suhem predpiše minister za poljedelstvo in vode 
naredboma potrebne veterinarsko-policijske ukrepe. 

Člen 24. 
Če se odpremljajo živali z drugimi vozili, razen 

po železnici ali ladji, zlasti pa če se gonijo po suhem, 
morajo nadzirati orožniki, finančni in dragi organi 
javne varnosti pravilnost živinskih potnih listov. 

R a z k u ž e v a n j e ž e l e z n i š k i h v o z 
i n l a d i j . 

Člen 25. 
Železniški vozovi in prostori ladij, v katere se 

živina natovarja, morajo biti čisti in razkuženi; dru
gače se živina ne sme natovarjati vanje. 

Prav tako je treba imeti živinske Mancine in 
vse predmete, potrebne za natovarjanje in raztovar-
janje, čiste: po potrebi se morajo tudi razkužiti. 

Minister za promet predpise sporazumno z mini
strom za poljedelstvo in vode pravilnik, kako naj 
se vrši razkuževanje. 

C e p i v a in z d r a v i l a . 

Člen 26. 
Kako je izdelovati v državi cepiva, ki so na

menjena za zatiranje, zdravljenje in spoznavanje ži-
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valskih kužnih bolezni, jih uvažati iz inozemstva, 
nadzirati, hraniti in dajati v promet, se uredi s pra
vilnikom. 

Minister za poljedelstvo in vode sme prepovedati 
sporazumno z ministrom za narodno zdravje proda
janje veterinarskih spocialitet in umetnih sredstev, 
ki se priporočajo za utrjanje živalskega organizma 
ali za odvračanje bolezni. 

Cepiti sme živali samo veterinar. 
Metode in indikacije za cepljenje se predpišejo 

s pravilnikom, kolikor niso že predpisane s tem za
konom. 

Opljeiije živino z živimi kalmi spada pod vete-
rinarsko-policijsko nadzorstvo državnega oblastva. 

Dovolila za izdelovanje animalnih cepiv pode
ljuje minister za poljedelstvo in vode. 

V katerih primerih in ob kakšnih pogojih se 
smejo dovoliti ob bolezni perutnine odstopki od 
predpisa tretjega odstavka tega člena, se predpiše 
s pravilnikom. 

P r e g l e d o v a n j e k l a v n e ž i v i n e . 

Člen 27. 

Klavno živino pregleduje in meso kakor tudi 
vse življenske potrebščine animalnega izvora ogle
duje veterinar; kjer pa tega ni, opravlja ta posel 
nalašč za to določeni in usposobljeni preglednik ali 
oglednik. 

Pregledovanje klavne živine in ogledovanje mesa 
za javno porabo je obvezno. Prav tako se тота iz
vršiti pregled in ogled ob zakolu v sili, celo takrat, 
kadar je meso namenjeno privatnemu použitku. 

Živina so mora klati za javni potižitek v klavni
cah ali na kraju), ki so posebe določeni za to. Iz
vzemajo se samo zakoli v sili. 

Konji, osli, mezgi, goveda in bivoli se morajo 
pregledati celo takrat, kadar se koljejo za privat
ni použitek. 

Kopitarji se morajo klati v posebni klavnici; 
samo izjemoma se sme dovoliti klanje konj1 tudi v 
posebnih prostorih klavnice, kjer se kolje tudi druga 
živina. Klavne kopitarje smejo pregledovati samo 
veterinarji. 

Natančnejše odredbe o pregledovanju- klavno 
živine in ogledovanju mesa se predpišejo s pravil
nikom. 

K l a v n i c e . 
• Ölen 28. 

Občine morajo napraviti po potrebi javne klav
nice. Prostor za javno klavnico se sme pridobiti 
tudi z razlastitvijo, če se ne more nabaviti drugače. 

Ce ne napravijo mesta in kraji z večjim použit-
kom klavnice v določenem токи, sme poveriti mini
ster za poljedelstvo in vode gradnjo klavnice po nate
čaju in ob določenih pogojih tudi privatnim osebam. 

Že obstoječa klavnica se sme opustiti samo z 
dovolitvijo ministra za poljedelstvo in vode, izdano 
sporazumno z ministrom za notranje posle. 

V krajih, kjer ni javne klavnice ali kjer ni ure
jena javna klavnica tako, da bi bilo mogoče klati v 
njej veliko in male živali, morajo oni, ki se bavijo s 
klanjem živine za javni použitek, sami poskrbeti za 
ureditev in vzdrževanje privatne klavnice ali pro
stora, nalašč določenega za to. 

V krajih, kjer obstoji javna klavnica, urejena 
za klanje velikih in malih živali, se smejo klati ve
like in male živali samo v tej klavnici. 

Večja industrijska podjetja, ki so bavijo s kla
njem živine in predelovanjem mesa, smejo imeti 
lastno klavnico, če javna klavnica po velikosti ali 
po ureditvi ne zadošča potrebam dotičnega pod
jetja. 

Ölen 29. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, da 
predpiše sporazumno s pristojnimi ministri pravilnik 
o napravljanju javnih in privaitnih klavnic kakor 
tudi o določanju prostorov za klanje živine in na
posled za ureditev in poslovanje teh naprav. 

M r h o v i š č a in k o n j a č i j e . 

Ölen 30. 
Trupla poginulih živali se morajo, ne glede na 

to. za kakšno boleznijo so živali poginile, takoj na 
varen in najprimernejši način odpraviti in po pred
pisih zakopati ali uničiti. Ta posel spada v dolžnost 
občine. Ob kakšnih pobojih se smejo živalska trupla 
in njih deli ukoriščati, predpiše minister za polje
delstvo in vode. 

Člen 81. 

Občine morajo določiti v svojem okolišu prostor 
za zakopavanje živalskih trupel (mrhoviSče). Konja-
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čije (kraji in lokali za sekcijo živalskih trupel in za 
njih industrijsko uporabo) se morajo napraviti, kjer 
spoznajo upravna oblastva, da so potrebne. 

Člen 32. 

Prostor za mrhovišče in za občinsko konjačijo 
se sme pridobiti, če jo treba, tudi z razlastitvijo, ako 
se ne more nabaviti drugače. 

Člen 33. 

Osebe, ki prihajajo po svojem poklicu pogostoma 
v dotiko s tujo živino, z živalskimi trupli ali z 
živalskimi odpadki, se morajo, da se prepreči raz-
trošanje kužnih kali, pokoravati predpisom o čistosti 
telesa, obleke, obutve in predmetov, ki jih nosijo s 
seboj, kakor tudi o svojem pristopanju v dvorce in 
hleve. 

P r i j a v i l n a d o l ž n o s t . 

Ölen 34. 

Letnik X. 

nost, ali čim zve za sumen primer, da je žival obo
lela ali poginila za tako boleznijo. 

Za sumne, da imajo kužno bolezen, glede katere 
velja prijavilna obveznost, je smatrati tudi one ži
vali, ki obole za notranjo boleznijo, če se pojavi v 
osmih dneh drug primer bolezni z enakimi ali po
dobnimi znaki (člen 34.). 

Občinski starejšina (župan) mora odrediti: 
a) da se ne smejo puščati bolne in sumne živali 

iz prostorov, kjer so nastanjene; 
b) da se ne smejo goniti živali, na katere se 

more prenesti dotična kužna bolezen, na sejme ali 
razstave, da se ne smejo goniti v drugo občino in 
da se ne smejo odpremljati ne po železnici ne po 
ladji; 

c) da se morajo čuvati trupla poginulih živali ob 
potrebnih varnostnih ukrepih na ločenem kraju, 
dokler ne pride pozvani veterinar; 

č) da se morajo vse živali, na katere se more 
prenesti dotična kužna bolezen, varno oddeliti od 
bolnih ali šumnih živali; 

d) da se ne smejo goniti ostale živali v dvorcu, 
na katere se more prenesti kužna bolezen, na take 
kraje, kjer bi utegnile priti v dotiko z drugimi ži
valmi, ki bi jih mogle okužiti. 

V občinah, ki imajo stalnega veterinarja, mora 
ta nemudoma preiskati, ali in koliko gre za kužno 
bolezen ali za sum kužne bolezni, in njega izvid in 
mnenje se mora nemudoma priobčiti pristojnemu 
političnemu (policijskemu) obla&tvu. 

Če se ugotovi pri tem, da ne gre za kužno bo
lezen, katere prijava je obvezna, in tudi ne za sum 
take kužne bolezni, izostanejo zgoraj odrejeni ukrepi. 

K o m i s i j a za z a t i r a n j e k u ž n i h b o l e z n i . 

Člen 40. 

Čim sresko oblastvo zve, da se je pojavila žival
ska kužna bolezen ali pojavil sum take bolezni, 
mora takoj odposlati svojega veterinarja, ki izvrši' 
uradno preiskavo na licu mesta. 

,..w.~ ^v~——. Preiskavi o živalski kužni bolezni prisostvuje ob-
Osebe, omenjene v prvem odstavku, so opro- • gjlls]Q starejšina (župan) ali njegov namestnik; če pa 

ščene tega prijavljanja glede onih živali, ki jih t 0 n j mogoče, sme državni veterinar sain izvršiti 
zdravi veterinar, pa tudi glede živali, ki se zakoljejo preiskavo. Pri tej priliki je treba preiskati vse vpo-

števne okolnosti, zlasti pa to, zakaj se je pojavila 
kužna bolezen, nadalje odrediti vse, česar je treba 
po tem zakonu in po naredbah, izdanih na podstavi 
tega zakona, da se kužna bolezen čimprej zatre, in 
poskrbeti, da) se odrejeni ukrepi točno izvrše. 

Tej preiskavi sme prisostvovati tudi občinski 
veterinar. 

Ce je po mnenju državnega veterinarja treba, 
sme prisostvovati tej preiskavi kot član komisije 
tudi politični (policijski) uradnik, nalašč odrejen 
za to. 

Lastnik živali mora takoj prijaviti občinskemu 
starejšim (županu) ali selškemu starejšim (krajev
nemu poverjeniku), če se pojavi katera izmed kužnih 
bolezni, navedenih v členu 2., ali če se pojavijo 
znaki, zbujajoči po navodilih, ki jih izda minister za 
poljedelstvo in vode, sum take kužne bolezni, ali če 
pogine žival, ki je sumna take bolezni. Prijava se 
mora tudi podati takoj, ko se pojavi med živalmi v 
oboru, hlevu ali čredi v osmih dneh drug primer no
tranjo bolezni z enakimi ali podobnimi znaki. 

Lastnik živine mora imeti do nadaljnje naredbe 
sumne in bolne živali ločene in oddaljene od drugih 
živali. 

Iste dolžnosti ima tudi oni, ki upravlja posestvo 
kot lastnikov namestnik; prav tako pa jih imajo 
tudi čuvaji živine in vsakdo, ki mu je poverjeno 
nadzorstvo nad živalmi. 

Selski starejšina (krajevni poverjenik) mora pri
občiti prijavo, ki se mu poda, takoj občinskemu sta
rejšim (županu), občinski starejšina (župan) pa pri
stojnemu sroskemu oblastvu. 

v sili, če jih je pregledal veterinar. 

Člen 35. 
Prijavo po členu 34. morajo nemudoma podati 

tudi veterinarji, potem ogledniki mesa in pregled
niki klavne živine, konjači in vse one osebe, ki pri
hajajo po svojem poklicu v dotiko s tujo živino. 

Veterinarji morajo podati prijavo občinskemu, 
odnosno sreskemu oblastvu, druge zgoraj; omenjene 
osebe pa občinskemu ali selškemu starejšini (županu 
3,li krajevnemu poverjeniku). 

Orožniki in občinski čuvaji in stražniki morajo 
podati prijavo, a tudi vsakdo drugi jo je upravičen 
podati, čim zve za kužno bolezen ali za sumen pri
mer kužno bolezni. 

Člen 36. 

Za prijavljanje kužne bolezni pri živini med 
transportom po železnici ali ladji veljajo predpisi, ki 
so nalašč izdani za to. 

Ob transportu po suhem sej podajajo prijave 
uradni osebi, ki stanuje najbliže in ki je pristojna, 
sprejemati take prijave. 

Ob transportu po ladji mora podati upravnik 
ladje tako prijavo najbližjemu luškemu oblastvu. 

Člen 37. 
Kužne bolezni je sumna ona žival, na kateri se 

pojavijo znaki, ki kažejo povsem na to, da utegne 
imeti tako bolezen; da pa se je že okužila, je sumna, 
če se na njej sicer še ne opažajo znaki kužne bolezni, 
toda je sum upravičen, da se je utegnila okužiti. 

O b č e p r e p o v e d i . 

Člen 38. 

Živali, ki imajo kužno bolezen, za katero je pri
java obvezna, ali ki so sumne, da imajo tako kužno 
bolezen, ali ki so sumne, da so se okužile, se ne 
smejo puščati v promet, razen če ta zakon to izrecno 
dovoljuje. 

Predhodni ukrepi občinskega starejšine (županovi). 
Člen 39. 

Občinski starejšina (župan) ali njegov namestnik 
mora podati nemudoma po najkrajši poti prijavo sre
skemu oblastvu, čim zve, da se je pojavila živalska 
kužna bolezen, glede katere velja prijavilna obvez-

Ukrepi ob sumu, da gre za kužno bolezen. 

Člen 41. 

Če se ugotovi s preiskavo sum kužne bolezni, za 
katero velja prijavilna obveznost, se odrede po
trebni zaščitni ukrepi. Veterinarski pregled se po
novi v roku, ki se ujema z naravo kužne bolezni, o 
kateri je nastal sum. 

Če bi se moglo ugotoviti po mnenju državnega 
veterinarja samo s sekcijo susmne živali, ali gre za 
kužno bolezen, odredi državni veterinar, ako ni no
benega trupla, da se po izvršeni ocenitvi ubij sumna 
žival. 

Organi ali deli organov, kri, izločeni šoki (se-
kreti) in izmetki (ekskreti) poginule ali ubito živali 
se lahko pošljejo zavodu, ki ga je za to odredilo mi
nistrstvo za poljedelstvo in vode, da se ugotovi, ali 
gre za kužno bolezen. 

V isti namen se sme izvršiti tudi na živih živalih 
diagnostično cepljenje ter vzeti od takih živali tudi 
kri in drug potreben material. 

Čim prestane sum, da gre za kužno bolezen, za 
katero velja prijavilna obveznost, se morajo od
rejeni zaščitni ukrepi preklicati. 

Ukrepi za zaščito zoper živalske kužne bolezni 
in za njih zatiranje. 

Člen 42. 

Kjer preti nevarnost kužne bolezni in dokler 
traja ta nevarnost, se smejo odrediti, kakršna je pač 
narava primera samega in kolikršna je nevarnost, 
ukrepi, ki so navedeni v členu 43., če je to potrebno 
glede na namen, za katerega gre; pri tem se morajo 
vpoštevati razmere in potrebe dotičnega kraja. 

Natančnejše odredbe o uporabljanju in izvrše
vanju ukrepov za zaščito zoper kužne bolezni in za 
njih zatiranje se predpišejo s pravilnikom. 
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Člen 43. 
Ukrepi za zaščito zoper kužne bolezni in za njih 

zatiranje so ti-le: 
1.) Popišejo se, obeležijo, izločijo in opazujejo 

živali, ki so obolele, ki so sunme in na katere se 
more kužna bolezen prenesti. 

2.) Omeji se prosto gibanje živine onih lastnikov, ! 
ki nimajo stalnega bivališča, zlasti ciganov-klatežev. j 

3.) Omeji se trgovina in promet z bolnimi, sum-1 

nimi in takimi živalmi, ki morejo nalesti kužno bo
lezen, kakor tudi z živalmi, ki utegnejo biti nosilci 
kužnih kali. 

4.) Omeji se uporabljanje in ukoriščanje bolnih 
in šumnih živali, njih sirovin in predmetov, ki so 
bili v dotiki s takimi živalmi. 

Zlasti je treba naslednjih ukrepov: 
a) Odredi se. da se ne smejo bolne, sumne, pa 

tudi take živali, ki morejo nalesti kužno bolezen, 
nadalje predmeti, ki utegnejo biti nosilci kužnih kali, 
odstraniti iz prostorov ali krajev, določenih za to, 
t. j . čuvati se morajo tako, da ostanejo stalno v 
teh prostorih ali krajih; nadalje da se ne smejo 
živali, na katere se kužna bolezen lahko prenese, 
privajati v take prostore ali kraje. 

Ko se odrejajo ti ukrepi, je treba vpoštevati 
vrsto kužne bolezni, velikost nevarnosti, ki preti od 
kužne bolezni, in krajevne razmere. 

b) Ustavi se nadaljnje odpremljanje živine in 
odredi se oddelitev bolnih in šumnih živali. 

c) Prepove se izgon živine na pašo in žir ovin o 
vobče ali izgon živine iz zakuženih dvorcev na skup
no pašo kakor tudi gonjenje po onih potih, po ka
terih se goni živina iz nezakuženih dvorcev. 

č) Prepove se skupno napajanje, skupno kopanje 
in temu podobno. 

d) Omeji se promet z osebami, ki bi mogle po
spešiti raztrošanje kužne bolezni. 

5.) Prepovedo se živinski sejmi in živinske raz
stave v kraju kužne bolezni in najbližji okolici za 
vse vrste živali ali, kakršne so pač razmere in po
trebe, samo za njih poedine vTste. 

6.) Odredi se zdravljenje bolnih, pa tudi šumnih 
živali in nadzira se zdravljenje. 

če odredi veterinar zdravljenje nekaterih živali, 
a njih lastnik to opusti, je sresko oblastvo, ako preti 
nevarnost, da bi so utegnila bolezen prenesti na ži
vali drugih lastnikov, dolžno odrediti, da se izvrši 
veterinarsko zdravljenje bolnih živali ob lastnikovih 
stroških, in sicer samo v takih primerih, ki so v tem 
zakonu izrecno označeni. 

7.) Odredi se. da je ubiti živali, bolne za kužno 
boleznijo in sumne take bolezni, in sicer samo v 
takih primerih, ki so v tem zakonu izrecno označeni. 

8.) Odredi se: 
a) neškodljivo odpravljanje trupel in njih delov, 

potem izdelkov, odpadkov, nastelje in gnoja bolnih 
in suninih živali kakor tudi čiščenje in razkuževanje 
priprav in ostalih predmetov; 

b) čiščenje in razkuževanje tovornih klančin, sej
mišč (živinskih trgov), hlevov, ograj itd., prav tako 
poti. po katerih je šla bolna ali sumna živina, če je 
treba, pa tudi onih osel) z njih obleko vred, ki so 
prihajalo z bolnimi aH sunmimi živalmi v dotiko, na
posled čiščenje in razkuževanje tudi takih živali, ki 
bi utegnile prenesti kužne kali. 

Neškodljivo odpravljanje se VTSÌ z zadosti glo
bokim zakopavanjem na krajih, ki so za to določeni, 
ali na termični ali kemijski način, ob transportih po 
morju pa tudi z izmetavanjem v morje. 

Čiščenje in razkuževanje se mora opravljati pod 
nadzorstvom in vodstvom državnega veterinarja ali 
drugega organa, ki ga sresko oblastvo odredi za to. 

9.) Prepreči se potepanje psov, mačk in dragih 
manjših živali. 

10.) Odredi se cepljenje živali, na katere se more 
kužna bolezen prenesti. 

11.) Postavijo se pod nadzorstvo živali trgovcev 
z živino, živinorejcev, mesarjev in klobasarjev ka
kor tudi vprežne živali, ki se rabijo za delo pri rud
niških, gozdnih in brodarskih podjetjih in drugih 
obratih. 

12.) Odredi se, česar je treba za ureditev trgovin
skih pitališč in za ureditev krajev, ki služijo za pre
hajanje, bivanje, krmljenje, napajanje ali počivanje 
živali. 

Pri pitališčih in podjetjih, ki so važna glede med
narodnega prometa, se mora odrediti, da se posta
vijo taka pitališča in podjetja pod stalno nadzorstvo 
državnih veterinarjev. 

13.) Odredi se ustanovitev zavodov in laborato
rijev za veterinarske namene in drugih podobnih 
naprav. 
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O d g o v o r n o s t o b č i n s k e g a o b l a s t v a . 
Člen 44. 

Občinsko oblastvo je odgovorno za točno izvrše
vanje ukrepov, ki se odrede za njegov okoliš; sresko 
oblastvo pa ga mora v tem nadzirati. 

R a z g l a š a n j e k u ž n i h b o l e z n i . 

Člen 45. 
Čim. se ugotovi živalska kužna bolezen, za katero 

velja prijavilna obveznost, mora obvestiti sresko 
oblastvo o pojavu kužne bolezni vse občine, ki meje 
ob občino, v kateri se je ugotovila kužna bolezen, 
pa tudi vse ostale občine tega sreza ter jim priob
čiti veterinarsko-policijske ukrepe, ki so odrejeni za 
zatiranje kužne bolezni. 

Občine morajo, čim prejmejo prijavo o tem, ne
mudoma na krajevno običajni način razglasiti ukre
pe, ki jih je treba obvezno vršiti, da se kužna bolezen 
ne zatrosi v njih okoliš. » 

Sresko oblastvo mora pojav kužne bolezni ne
mudoma javiti sosednjim srezom, po potrebi tudi 
vojaškim oblastvom in živinorejskim zavodom, v 
pomorskih krajinah pa tudi pomorskim oblastvom. 

Obenem pošlje sresko oblastvo poročilo o tem 
pristojnemu oblastvu druge stopnje in ministrstvu. 

P e r i o d i č n o p r e g l e d o v a n j e . 

Člen 46. 
Dokler traja živalska kužna bolezen, mora sre

sko oblastvo po potrebi periodično odpošiljati svo
jega veterinarja v zakužene kraje. 

Z d r a v l j e n j e . 

Člen 47. 
Lastniki živine morajo zdraviti svojo okuženo 

živino, kolikor je to zdravljenje sploh dopustno. 
Okužene in sumne živali smejo zdraviti samo 

veterinarji. 

P r e s t a n e k k u ž n e b o l e z n i . 

Člen 48. 
Veterinarsko-policijski ukrepi, ki so se izdali za. 

odvračanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni, se 
prekličejo, čim prestane potreba zanje. 

Da je kužna bolezen prestala, se razglasi, ko mine 
določeni čas, odkar je ozdravela poslednja bolna 
žival v dotičnem dvorcu ali odkar je poginila ali je 
bila ubita ter se je izvršila potrebna razkužitev. 

IV. p o g l a v j e . 

Posebne odredbe za poedine živalske kužne 
bolezni. 

Slinavka in parkljevka (aphtae epizooticae). 

Člen 49. 
Če se pojavi slinavka in parkljevka posamezno 

v kraju, kjer je dotlej ni bilo, se sme odrediti, da 
se zakoljejo bolne in sumne živali, ako je upati, da 
se na ta način prepreči njeno nadaljnje širjenje. 

Komisiji za zatiranje kužnih bolezni, odnosno 
pristojnemu veterinarju, gre pravica predlagati, aTi 
in v kolikem obsegu naj se zakoljejo te živali. 

Ali naj sie ta zakol usvoji ali ne, o tem odloči 
ministrstvo za poljedelstvo in vode. 

Čo so slinavka in parkljevka znatno razširi, sme 
prepovedati oblastvo druge stopnje promet park
ljarjev med zakuženo in sosednjo nezakuženo kra
jino, pustiti pa prost promet v notranjosti zakužene 
krajine. 

Če je treba, se sme ukreniti z oblastveno odo
britvijo tudi umetna okužitev ogroženih živali, da 
se skrajša trajanje kužne bolezni. 

Prepovedano je, rabiti, prodajati, podarjovati in 
predelovati nekuhano mleko iz zakuženih hlevov. 
Dokler traja kužna bolezen in nevarnost od nje, se 
smejo odrediti posebni varnostni ukrepi glede poslo
vanje mlekarskih zadrug in naprav, pa tudi glede 
prometa z izdelki in odpadki od mleka iz takih 
mlekarn. 

Zakol bolnih živali zaradi porabe njih mesa za 
javni použitek dovoli pristojni veterinar. 

Člen 50. 
V krajih in predelih, ki so zaradi slinavke in 

parkljevke zaprti (zakuženi okoliš), potem v krajih 
in predelih, ki so ogroženi, sme omejiti sresko ob
lastvo promet s parkljarji samo toliko, kolikor se 
s tem ne ovira prehranjanje živali in opravljanje 
najpotrebnejših gospodarskih poslov. 

Letnik X. 

Člen 51. 
Dokler traja slinavka in parkljevka, se morajo 

cigani-klateži prisiliti, da bivajo na kraju, ki se jim 
odredi. 

Člen 52. 
Ob kakšnih pogojih je dopustno, uporabljati mle

ko, kožo,, volno, rogove, parklje in drugo dele ži
vali, ki so obolele za slinavko in parkljevko aii so 
sumne te bolezni, določi minister za poljedelstvo in 
vode z naredbo. 

Vranični prisad (anthrax). 

Člen 53. 
Od živali, ki bolujejo za vraničnim prisadom ali 

ki so sumne, da imajo to bolezen, je prepovedano 
uporabljati, ukoriščati, prodajati ali podarjevati po
edine dele, mleko, pa tudi mlečne izdelke. 

Zdraviti take živali in vršiti operacije na njih 
smejo samo veterinarji; pa tudi trupla takih živali 
se sinejo raztelesovati samo pod veterinarjevim nad
zorstvom. 

Trupla živali, pri katerih se ugotovi vranični 
prisad, kakor tudi živali, pri katerih se ugotovi ta 
bolezen po zakolu, se ne smejo odirati, ampak se 
morajo s kožo, dlako in odpadki vred čimprej ne
škodljivo odpraviti, če pa je mogoče, tudi sežgati. 

Minister za poljedelstvo in vodo sme določiti z 
naredbo, ob kakšnih pogojih se smejo trupla takih 
živali predelovati. 

Predpise tretjega odstavka tega člena je treba 
uporabljati tudi na trupla poginule aH ubite divja
čine, če je bila bolna za vraničnim prisadom. 

Šuštavec (gangraena emphysematosa). 

Člen 54. 
Odredbe, ki veljajo za vranični prisad, veljajo 

povsem tudi za šuštavec. 

Hemoragična septikemija goved (septicaemia 
haemorrhagica bovum). 

Člen 55. 

S stališča veterinarske policije se predpišejo za 
zatiranje te bolezni potrebni ukrepi. 

Steklina (lyssa). 

Člen 56. 
1.) Vsakdo je zavezan, svojo, pa tudi žival, ki mu 

je poverjena, takoj ubiti ali jo tako izločiti, da ni 
nevarna, če se pokažejo na njej znaki stekline ali 
če se samo opazijo taki znaki, po katerih je mogočo 
slutiti, da se bo pri živali pojavila steklina. 

2.) Živali, pri katerih se je pojavila steklina, pa 
tudi psi in mačke, sumne stekline, se morajo ubiti. 
Ubiti jo treba tudi one pse in mačke, glede katerih 
je mogoče ugotoviti, da so prišli v dotiko s steklimi 
ali stekline sumnimi psi in mačkami. 

Če pes ali mačka ugrizne človeka, je treba tako 
žival po možnosti zapreti v varen kraj ter jo posta
viti pod veterinarsko nadzorstvo. 

Ostale domače živali, razen psov in mačk, na 
katere leti sum, da so jih ugriznile stekle živali ali 
da so bile v dotiki z njimi, je treba oddeliti in imeti 
pod veterinarskim nadzorstvom, in sicer konje in 
goveđa najmanj šest mesecev, svinje, ovce in koze 
pa tri mesece, če lastnik ne privoli, da bi se takoj 
ubile. 

Te živali, sumne stekline, sme zdraviti, če se 
postavijo izjemoma pod zaporo, samo veterinar. 

3.) če oblastvo zve, da se kje potepa stekel ali 
sumen pes, mora takoj odrediti, da se ujemi ali ubij. 
O tem je treba obvestiti tudi sosednja oblastva. 

4.) Sresko oblastvo sme odrediti gonjo na vol
kove in lisice, da se ubijejo, če je razširjena med 
njimi steklina. 

5.) Prepovedano je, klati stekle in stekline sumne 
živali kakor tudi uporabljati, prodajati ali podarje
vati njih poedine dele, mleko in druge produkte od 
takih živali. 

6.) Trupla poginulih ali ubitih steklih ali šumnih 
živali se ne smejo odirati, ampak se morajo s kožo, 
dlako ali odpadki vred neškodljivo odpraviti, če pa 
je mogoče, tudi sežgati. 

7.) Trupla se smejo raztelesovati samo pod vete
rinarjevim nadzorstvom. 

Člen 57. 
V zakuženih krajih, pa tudi v krajinah, kjer 

preti rfevarnost, da se pojavi steklina ali da se raz
širi, se morajo odrediti bodisi posebe, bodisi v zvezi 
drug z drugim, ti-le ukrepi: 
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a) Psi se popišejo in obeležijo s posebnimi znaki 
na ovratniku itd. 

b) Psi morajo biti priklenjeni. 
c) Psi, ki niso priklenjeni, se opremijo z nagobč

nikom ali pa se vodijo na vrvici. 
č) Psi se vodijo na vrvici in imajo nagobčnik. 
d) Prepreči se potepanje mačk. 
e) Ubijejo se psi in mačke, glede katerih se ugo

tovi, da se njih lastniki ne ravnajo po zgoraj dolo
čenih predpisih. 

V primerih, omenjenih pod točko e), je dopustno, 
da se psi ne ubijejo, samo v posebnih vpoštevnih 
primerih, in sicer samo, če ostane dotični pes ob 
lastnikovih stroških na varnem kraju pod veterinar-
jevim nadzorstvom, dokler ne mine nevarnost, da 
bi so utegnila pojaviti steklina. 

Glede policijskih, lovskih in ovčarskih psov m 
vprežnih psov se smejo učiniti izvestne izjeme od 
gorenjih predpisov. 

Člen 58. 
Če se razširi steklina med psi v okolišu občine 

(mesta) v večji meri ali če se pojavijo zaporedoma 
novi primeri, sme odrediti oblastvo drugo stopnje, 
da je ubiti vse pse in mačke v okolišu take občine 
(mesta). 

P o s e s t p s o v . 

Člen 59. 
Da se zmanjšajo primeri stekline, mora pred

pisati vsako oblastvo druge stopnje v enem letu od 
dne, ko stopi ta zakon v veljavo, pravilnik o posesti 
psov in uvesti z njim pasji davek, s čimer se omeji 
posest nepotrebnih psov: "" " 

Dohodek od pasjega davka se steka celotno v 
občinski veterinarski sklad. 

Pravilnik o posesti psov odobri minister za polje
delstvo in vode. 

Smrkavost (malleus). 

Člen 60. 
Živali, ki so bolne za smrkavostjo, se merajo po 

naredbi oblastva takoj ubiti. 
Živali, ki so smrkavosti samo sumne, morajo biti 

ločene od drugih in pod oblastvenim nadzorstvom. 
Prepovedano je, klati smrkave in smrkavosti sumne 
živali. Čim se ugotovi sum te bolezni, je treba uvesti 
za sumne živali diagnostično postopanje po navo
dilih, ki se izdado s pravilnikom. 

Dokler se ne ugotovi zanesljivo, ali je žival oku
žena ali ni, se mora to postopanje ponavljati. 

Živali, ki so bile v istih prostorih z živalmi, bol
nimi za smrkavostjo ali sumnimi te bolezni, ali so 
vobče prišle v dotiko s takimi živalmi, morajo biti 
ločene v posebnih prostorih pod veterinarskim nad
zorstvom, dokler traja sum kužno bolezni. S takimi 
živalmi je treba postopati tako, kakor jo določeno 
v drugem odstavku. 

Ob varnostnih ukrepih in po krajevnih razmerah 
sme sresko oblastvo dovoliti, da se take živali rabijo 
za delo. 

Oblastvo druge stopnjo sme odrediti, da se ubi
jejo sumne živali: 

1.) čo izreče državni veterinar na osnovi pre
iskave in opaženih znakov, da gre po vsej priliki 
za kužno bolezen; 

2.) če so razmere take, da se ne more z drugimi 
ukrepi, ki bi se odredili po tem zakonu, uspešno 
preprečiti nadaljnje širjenje kužne bolezni; 

3.) če se tudi po uporabljenem diagnostičnem 
postopanju ni mogel odpraviti sum kužne bolezni, a 
lastnik živali ne privoli, da bi se ob njegovih stro
ških vršilo nadaljnje opazovanje, ali če se uporabijo 
živali, ki so postavljene pod zaporo, vkljub prepo
vedi za delo ali če se zalotijo zunaj prostorov, ki so 
določeni zanjjfc ali na krajih, kamor ne bi bile smele 
priti. 

Minister za poljedelstvo in vode sme odrediti, da 
se ubijejo sumne živali, če jo tega posebno treba, 
da se kužna bolezen čimprej zatre. 

Trupla poginulih ali ubitih živali, ki so bile bolne 
za smrkavostjo, aH so bile sumne smrkavosti, se 
morajo po veterinarjevih navodilih s kožo, dlako in 
odpadki vred brez nevarnosti odpraviti in zakopati, 
kjer pa je to mogoče, sežgati. 

Sekcije na truplih takih živali se smejo vršiti 
samo pod veterinarjevim nadzorstvom. 

Minister za poljedelstvo in vode sme odrediti z 
naredbo, ob kakšnih pogojih se smejo taka, trupla 
vendarle predelovati. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 
da predpiše posebne ukrepe za kopitarje, ki so pred

met profesionalne trgovine ali profesionalnega obrta, 
a nimajo stalnega bivališča. 

Ovčje osepnice (variola ovina). 

Člen 61. 
Če se ugotove ovčje osepnice, a se ne morejo 

odd eliti zdrave živali od bolnih, ali če se kužna 
boleaen med čredo močno razširi, sme odrediti sre
sko oblastvo, da se cepijo vse» še zdrave živali. 

Cepljenje se sme opustiti na lastnikovo željo, 
če so zaveže, da zakolje zdrave živali dotične črede 
v 10 dneh od dne, ko se je kužna bolezen ugotovila. 

Če preti nevarnost, da bi se prenesla kužna bo
lezen tudi na sosednje črede, sme odrediti sresko 
oblastvo, da se cepijo one črede, ki jim preti oku-
žitev. 

S cepljenimi ovcami je treba postopati tako ka
kor z ovcami, bolnimi za osepnicami. Izjeme so do
voljene samo, če so bile ovce cepljene po metodi, 
zbog katere ne preti nevarnost, da bi se okužitev 
raztrosila. 

Člen 62. 

Prepovedano je, klati ovce, ki so bolne za osep
nicami, da bi so uporabilo njih meso za človeško 
hrano. 

Trupla poginulih ali ubitih ovac, ki so bile bolne 
za osepnicami, se morajo s kožo, volno in odpadki 
vred brez nevarnosti odpraviti, kjer pa je mogoče, 
tudi sežgati. 

Koliko so dopustno izjeme od odredb tega člena, 
predpiše minister za poljedelstvo in vode s pravil
nikom. 

Garjavost (scabies) kopitarjev, ovac in koz. 

•Člen 63. 
Konji, osli, mezgi, mule, ovce in koze, ki bolu-

jejo za garjavostjo ali so sumni garjavosti, so mo
rajo zdraviti, če lastnik ne privoli, da bi se ubili. 

Poleg tega se sme odrediti, da se ubijejo garjave 
živali, če jih lastnik ne zdravi po veterinarjevih na
vodilih. 

Odredbe prvega in drugega odstavka je treba 
uporabljati tudi na pse in mačke. 

Poginula garjava divjačina se mora brez nevar
nosti odpraviti. 

če se pojavi garjavost pri drugih živalih, razen 
zgoraj omenjenih, je treba postopati tudi z njimi po 
predpisih tega člena. 

Sramna kuga konj (exanthema coitale paralyticum; 
dourine). 

Člen 64. 

Živali, ki bolujejo za sramno kugo ali so sumne, 
da so bolne ali da so se utegnile okužiti, se ne smejo 
uporabljati za plemenjenje. 

Kobile, ki so okužene ali so bile okužene s to 
boleznijo, se trajno izključujejo od plemenjenja, tudi 
če bi bile videti popolnoma ozdravele. Zato se mo
rajo ožigosati na levi strani vratu s črko D. 

Žrebci, glede katerih so ugotovi, da so okužili 
zaskočene kobile, pa tudi žrebci, glede katerih se 
ugotovi, da imajo to bolezen, ali ki so zaskakovali 
kobile, ki so bile med plemenjenjem bolne, se morajo 
skopiti. 

Čini se ugotove prvi primeri kuge ali primeri, 
sumni kugo, se mora v dotični krajini prepovedati 
pripuštanje kobil k žrebcem, dokler se ne ugotovi, 
katere živali so bolne, katere kobile so se pripuščale 
k bolnim žrebcem in kateri žrebci so zaskakovali 
bolne kobile. V ta namen je treba odrediti, da vete
rinar v dotični krajini preglej vse plemenske kobile 
in žrebce. 

Dokler velja prepoved, se smejo zaskakovati ko
bile samo s posebno dovolitvijo in če jih je prej pre
gledal veterinar. 

V predelih, kjer je bila razširjena ta kužna bo
lezen, se opravi pred zaskakovalno dobo pregled 
vseh plemenskih kobil in žrebcev. 

Če se razširi ta kužna bolezen v večji meri, od
redi minister za poljedelstvo in vode, kar se mu zdi 
po razmerah potrebno, da se bolezen kar najhitreje 
zatre in da se prepreči njeno nadaljnje širjenje. 

Mehurčasti izpuščaj konj in goved (exanthema 
vesiculosum coltale). 

Člen 65. 
Konjem in govedom, bolujočim za mehurčastim 

izpuščajem ali šumnim te bolezni, se mora prepre
čiti plemenjenje, dokler popolnoma ne ozdravijo. 

Svinjska kuga in svinjska septikemija (pestiš suum 
et septicaemia haemorrhagica suum). 

Člen 66. 

a) S v i n j s k a k u g a . 
Če je glede na obstoječe razmere mogoče pri

čakovati, da se ta bolezen hitreje zatr« v krajini, 
ako se ubijejo bolne ali sumne svinje, sme odrediti 
minister za poljedelstvo in vode, da se take svinje 
zakoljejo. 

Minister za poljedelstvo in vode sme odrediti, 
da se cepijo svinje, ogrožene po svinjski kugi, t. j . 
one, ki so v nevarnosti, da bi se okužile in raz
trosile bolezen. 

S stališča veterinarske policije je treba posto
pati s cepljenimi svinjami, če so cepljene z viru
som, kakor z onimi, ki so beine za svinjsko kugo. 

b) S v i n j s k a s e p t i k e m i j a . 
S stališča veterinarske policije se predpišejo a 

pravilnikom potrebni ukrepi za zatiranje te bolezni. 

Rdečica svinj (erysipelas suis). 

Člen 67. 
Ce se pojavi med svinjami rdečica, se sme od

rediti, da se cepijo ogrožene svinje, t. j . one, ki so 
v nevarnosti, da bi se okužile. 

Minister za poljedelstvo in vode sme odrediti, da 
se opravi cepljenje tudi v drugih primerih, če se 
pokaže za to posebna potreba. 

Pljučna kuga goved (pleuropneumonia contagiosa 
bovum). 

Člen 68. 
Čim se uradno ugotovi, da obstoji ta bolezen pri 

govedih ali da obstoji sum te bolezni, je treba takoj 
vsa goveda, lei so v istem dvorcu ali kraju, popisati 
in obeležiti z vidnim znakom. 

Te živali se ne smejo odstranjevati iz dvorcev, 
kjer so nastanjene, razen če to odredi politično (po
licijsko) oblastvo, in sicer samo zaradi zakola. 

Člen 69. 

Minister za poljedelstvo in vode sme dati na
grado iz državnih sredstev onemu, ki prijavi poli
tičnemu (policijskemu) oblastvu, da je skrivoma 
razširjena ta kužna bolezen, in če se ugotovi, da se 
ta prijava- ujema z dejanskim stanjem. 

Člen 70. 
Vsa goveda, ki imajo to kužno bolezen ali ki so 

sumna. da so se utegnila okužiti, se morajo zaklati. 
Prav tako je treba postopati tudi z onimi čre

dami in z onimi-transporti goved, ki se prevažajo 
po železnici ali ladji in med katerimi se ugotovi ta 
kužna bolezen. 

Glede goved, ki se samo imajo za okužena, sme 
odobriti minister za poljedelstvo in vode, da se ne 
zakoljejo, vendar pa ostanejo pod veterinarsko-poli-
cijskim nadzorstvom šest mesecev; če ве ugotovi 
med njimi v tem času kužna bolezen, ве morajo vsa 
ta goveda zaklati. 

Člen 71. 
Če se ugotovi ta kužna bolezen tudi samo v 

enem dvorcu, se mora odrediti zapora za vsa go
veda dotičnega kraja; če se pojavi v več dvorcih 
istega kraja, se mora zapreti tudi vsa okolica ogro
ženega kraja. 

Če pa se pojavi kužna bolezen na skupnem paš
niku, se morajo postaviti pod zaporo vsa goveda 
dotične vasi. 

Člen 72. 
Meso goved, ki so se po oblastveni naredbi za

klala, se sme porabiti za použitek, če je to po vete-
rinarjevem mnenju dopustno. Trupla živali, ki so 
poginile za to kužno boleznijo ter so bile zaklane 
zaradi nje in pri katerih se ugotovi, da meso ni za 
použitek, se morajo brez nevarnosti odpraviti ali 
uničiti. 

Kože, kosti, parklji in rogovi poginulega ali za
radi te kužne bolezni zaklanega goveda se smejo 
ukoristiti ob pogojih, ki se predpišejo z naredbo. 

Člen 73. 
Če je zaklanih goved toliko, da ni mogočo po

rabiti njih mesa v zakuženem okolišu, pa tudi ne 
v obsegu najbližje okolice, je dovoljeno, prevoziti 
njih meso s potrdilom pristojnega državnega vete
rinarja v druge kraje, pa tudi do najbližje železniške 
ali ladijske postaje in odtam po železnici ali ladji 
do kraja za použitek. 
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Ob kakšnih pogojih se smejo goveda, smima te 
kužne bolezni, odpremiti po železnici ali ladji v 
javne klavnice drugega kraja, predpiše minister za 
poljedelstvo in vode. 

Člen 74. 
Ko se odpravi iz dvorca, ali stajališča tudi po

slednje bolno ali sunmo živinče, se morajo pod nad
zorstvom državnega veterinarja kar najskrtmeje raz
kužiti hlevi, stajališča, gnojišča, priprave, orodje itd. 

Člen 75. 
Dvorci ali prostori, kjer so stala goveda, osta

nejo pod zaporo, dokler ne mine osem dni, odkar 
so 6e razkužili. Zapora vasi ali vse okolice se ukino 
šele, ko mine osem dni, odkar so se razkužili vsi 
zakuženi dvorci ali ostali prostori v vasi. 

Člen 76. 
Ce se zaloti bolno ali sumno živinče vkljub pre

povedi v uporabi ali če se zaloti zunaj določenega 
prostora aH na kraju, kamor ne bi bilo smelo priti, 
sme odrediti sresko oblastvo ali komisija za zati
ranje kužnih bolezni, da se to živinče zakolji. 

Brez oblastvene dovolitve je cepljenje zoper 
pljučno kugo prepovedano. 

Goveja kuga (peetìs bovina). 

P r i j a v i l n a d o l ž n o s t . 

Člen 77. 
Kar se tiče prijavilne dolžnosti o pojavu goveje 

kuge, veljajo obče odredbe tega zakona. 
Dokler preti nevarnost, da bi se zatrosila goveja 

kuga iz zakuženih krajin sosednje države, odredi 
minister za poljedelstvo in vode, česar je treba za 
prijavo, da so obolela ali poginula goveda v kra
jinah, ki so ogrožene. 

Minister za poljedelstvo in vode sme dati iz 
državnih sredstev nagrado onim osebam, ki prija
vijo prve primere goveje kuge, ki pa tega sicer niso 
dolžne storiti, prav tako osebam, ki prijavijo, da 
so se uvozila goveda vkljub prepovedi, kakor tudi 
osebam, ki prijavijo prestopke predpisov glede go
veje kuge. 

Člen 78. 
Kar se tiče začasnih ukrepov, veljajo obče od

redbe tega zakona. 
Ce se pojavi nevarnost goveje kuge, sme od

rediti minister za poljedelstvo in vode: 
a) da se smejo goveda, po razmerah pa tudi 

ostale domače živali, kupljene v drugih krajih, uvr
stiti med domača goveda sele, ko so se pred tem 
nekaj časa, ki se določi z naredbo, opazovale na 
oddaljenem kraju in ko se ugotovi na ta način, da 
so popolnoma zdrave in nesumne. 

Večja krdela in večje črede došle živine se mo
rajo v tem primeru ločeno čuvati in oskrbovati; 

b) da je osebam, označenim v členu 33., prepo
vedano, hoditi v tuje hleve in prostore, kjer je 
živina nastanjena. 

K o m i s i j a za z a t i r a n j e g o v e j e k u g e . 

Člen 79. 
Ce gre za govejo kugo ali za sum goveje kuge, 

mora odposlati politično (policijsko) oblastvo tudi 
enega političnega (policijskega) uradnika kot člana 
komisije, ki poskrbi, da se odrejeni veterinarsko-
policijski ukrepi točno izvrše. 

V komisijo spadajo: državni veterinar, policijski 
(politični) uradnik in občinski starejšina (župan) ali 
njegov namestnik. 

U k r e p i ob s u m u . d a g r e z a g o v e j o k u g o . 

Člen 80. 
Ce gre za sum goveje kuge, odredi komisija 

ukrepe, predpisane v členih 42. in 43.; izvršiti pa se 
morajo še ti-le: 

a) Popišejo se vsa goveda, vse ovce, koze in 
svinje v kraju in pregleda se zdravstveno stanje 
živine. 

b), Odredi se ločena zapora onih hlevov in dvor
cev, v katerih so nastanjene sumne živali, pa tudi 
take, ki so bile z njimi v dotiki; nadalje se upora
bijo odredbe člena 43. in za to živino se postavijo 
posebni čuvaji. 

c) Odredi se, da se mora nemudoma prijaviti 
vsak primer, ko žival izmed omenjenih vrst oboli 
ali pogine. Dokler posluje komisija v kraju, se mora 
to prijavljati njej. 

č) Prepove se, zakopavati poginule živali ali jih 
odpravljati na kakršenkoli drug način, dokler se ne 
razvidi, za kakšno boleznijo so poginile; dotlej pa 
se mora onemogočiti, da bi se približali živalskim 
truplom ljudje ali živina. 

Po naredbi komisije se smejo izvršiti tudi sek
cije. 

Trupla poginulih ali ubitih živali se morajo od
praviti brez nevarnosti. 

d) Odredi se, da*se sme klati živina iz hlevov 
ali drugih prostorov, ki niso sumni, samo z odo
britvijo komisije in pod nadzorstvom državnega 
veterinarja. 

Za uporabo mesa in kože teh živali, pri katerih 
ugotovi veterinar po zakolu, da so zdrave, veljajo 
odredbe člena 81., točk c) in č). 

Ce se ugotove na zaklanem živinčetu tudi naj
manjši znaki goveje kuge, je treba postopati po od
redbah člena 81., točke b). 

Ce se pojavi na javnih klavnicah ali na sejmih, 
na katere prihaja živina, namenjena izključno aa 
zakol, sum goveje kuge, se mora odrediti po odred
bah tega zakona izločitev sumne živine. 
U k r e p i , k a d a r j e g o v e j a k u g a u g o t o v 

l j e n a . 

Člen 81. 
Ce se ugotovi goveja kuga, se mora odrediti za 

zakuženi dvorec (posestvo, pristavo, hlev) to-le: 
a) Pod nadzorstvom komisije se takoj zakoljejo 

vsa obolela goveđa, pa tudi ostala goveda iz istega 
hleva, nadalje ona, ki so bila z njimi v dotiki po 
skupnih čuvajih, hlevski opremi, napajališču itd. 

Komisija je upravičena odrediti, da se zakoljejo 
tudi goveda, ki so na drugem kraju istega dvorca 
in eventualno še v drugih dvorcih, če je sum upra
vičen, da se je mogla kužna bolezen tudi tja pre
nesti. 

b) Goveda, ki so poginila za govejo kugo ali so 
bila zaradi nje ubita, se morajo takoj sežgati ali na 
kemijski način brez nevarnosti uničiti ali s kožo in 
dlako vred globoko zakopati, kakor je predpisano. 
Koža. se mora križema razrezati. Kraji, na katerih se 
taka trupla zakopavajo in za katere veljajo odredbe 
členov 30. in 31. tega zakona, se morajo zastražiti, 
da se ртергес! vsak dostop do njih. 

c) Meso onih goved, ki so bila zaklana zbog 
suma, da so okužena, o katerih pa se ugotovi z 
veterinarskim pregledom, da so bila zdrava, se sme 
použiti v kraju, kjer so bila goveda zaklana, sms 
se pa odpraviti tudi kam drugam zaradi použitka, 
toda samo ob potrebnih varnostnih ukrepih, ki se 
predpišejo z naredbo. 

č) Kože goved, ki se omenjajo pod c), se smejo 
uporabiti tudi v usnjarnah, če se takoj po zakolu 
razkužijo, kakor je predpisano. 

d) Ce se vsa goveda, ki so v zakuženih hlevih, 
zakoljejo, a je v takih hlevih tudi manjše število 
ovac in koz, se morajo zaklati tudi te. Nadaljnje 
postopanje z zaklanimi ovcami in kozami je zavisno 
od veterinarskega izvida pred zakolom in po zakolu. 

Velike črede ovac in koz, ki so nastanjene v 
takih hlevih, pa tudi v hlevih, ki so s temi v zvezi, 
se morajo čuvati ločeno in pod nadzorstvom 21 dni. 

Pse, mačke, domače zajce, perutnino je treba 
imeti zaprte zunaj govejih hlevov, one pa, ki se 
zalotijo v zakuženih hlevih ali zunaj kraja, ki je 
določen zanje, je treba zaklati. 

Svinje se morajo strogo kontumacirati. 
e) Na dvorce, v katerih so ali so bila okužena 

goveda, okužene ovce in koze ali take živali, ki so 
bile z okuženimi v dotiki, se mora postaviti napis: 
«Goveja kuga». 

Taki dvorci se morajo zastražiti, po potrebi pa 
tudi vojaški zapreti. 

f) Brez izrecne dovolitve komisije se smejo pu
ščati v take dvorce samo varnostni organi, sodne 
osebe, duhovniki, zdravniki in babice zaradi izvrše
vanja svoje dolžnosti. Vstop omenjenih oseb v te 
dvorce in njih bivanje v njih sme komisija, če se ii 
zdi potrebno, tudi nadzirati. 

Toda brez te dovolitve: 
1.) se ne sme iznesti noben predmet iz zakuže

nega dvorca; 
2.) ne sme iziti noben prebivalec iz tega dvorca 

in priti v dotiko z ostalimi prebivalci kraja, 
g) Vse osebe, ki pridejo iz zakuženega dvorca, 

se morajo.dati korenito očistiti 
h) Kraji, v katerih so bivale okužene živali, 

prav tako pa tudi vse stvari, ki so bile v dotiki 
z okuženo živino, nadalje odpadki te živine se mo
rajo takoj očistiti in razkužiti, kakor je predpisano. 

Ce se take stvari ne morejo razkužiti ali če 
nimajo večje vrednosti, se morajo uničiti. 

i) Razkužiti je treba tudi obleko onih oseb, ki 
so bile v dotiki z mrWo ali živo okuženo živino ali 
so bile zaposlene pri razkužitvi; če pa je obleka 
manjše vrednosti, jo je treba sežgati. 

Zgoraj omenjene osebe si morajo korenito oči
stiti tudi telo. 

j) Razkužitev se mora izvršiti pod nadzorstvom 
državnega veterinarja. 

U k r e p i v z a k u ž e n e m k r a j u . 

Člen 82. 
Vsak zakuženi kraj se mora vidno označiti za 

takega. V takih krajih se morajo izvršiti poleg na
vedenih ukrepov še ti-le: 

a) Dokler traja kužna bolezen, se morajo ovce. 
koze in svinje odpraviti iz hlevov, kjer so nastanje
na goveda. 

b) Vse domače živali morajo biti ločene od go
vejih hlevov, pse in mačke, ki se potepajo, pa je
trena ubiti. 

c) Na osebe, ki prihajajo iz zakuženega kraja, 
se morajo uporabiti odredbe člena 81. pod g) in i). 

č) Nezakužene hleve je treba izkidati vsak dan. 
d) Prepovedati se morajo sejmi in vsako zbiranje 

živine, pa tudi ljudi; prav tako se smo prepovedati, 
da bi odhajali ljudje iz zakuženega kraja na take 
zbore zunaj svojega kraja. 

e) Goved, ovac, koz in svinj se sme prignati v 
zakuženi kraj samo toliko, kolikor jih je treba za 
prehrano. 

f) Prevoz goved, ovac, koz in svinj, pa tudi ži
valskih sirovin po železnici ali ladji se sme dopustiti 
samo ob ukrepih, ki izključujejo nevarnost, da bi se 
kuga razširila, 

g) Prepovedati se mora izvoz in provoz sena, 
slame in drugih predmetov, s katerimi se utegne 
raztrositi kuga. 

Po potrebi se smejo zakuženi kraji ali pa samo 
poedini deli kraja obkoliti tudi z vojaškim kor
donom. 

h) Ce se pojavi goveja kuga ob času poljskih 
del, se smejo razširiti odrejeni ukrepi tudi do meje 
dotičnega okoliša; prebivalcem, katerih dvorci še 
niso zakuženi, pa se sme dopustiti, da opravljajo s 
svojimi vpregami poljska dela, toda ob potrebnih 
varnostnih ukrepih. 

P o s e b n i u k r e p i v v e č j i h k r a j i h . 

Člen 83. 
Ce se pojavi goveja kuga v mestu ali v večjem 

kraju, toda v manjšem obsegu, sme uporabiti komi
sija, če to dopuščajo razmere, popis živine in ostale 
ukrepe samo na poedine dele mesta ali dotičnega 
kraja. 

R a z g l a š a n j e o p o j a v u g o v e j o k u g e . 

Člen 84. 
Cim se kje ugotovi goveja kuga, mora sresko 

oblastvo to takoj brzojavno sporočiti pristojnemu 
oblastvu druge stopnje, obenem pa neposredno tudi 
ministrstvu za poljedelstvo in votle. 

Razen tega mora sresko oblastvo to razglasiti v 
svojem srezu ter o tem obenem po najkrajši poti 
obvestiti vsa sosednja sreska oblaetva. 

Tak razglas se mora poslati neposredno tudi ob
činam, na katere leti sum, da se je tudi vanje za
trosila goveja kuga. 

Ce ni zakuženi kraj nad 75 kilometrov daleč od 
državne meje, mora obvestiti sresko oblastvo o po
javu goveje kuge tudi dotično obmejno oblastvo . 
sosednje države. 

Oblastvo druge stopnje mora to razglasiti v svo
jem okolišu, obenem pa o tem obvestiti vsa sosednja 
obJastva, nadalje ona daljnja, s kate*ni občuje. V 
primerih, ki so označeni v členu 86., se mora poslati 
razglas o ugotovitvi goveje kuge na vse strani, o 
katerih se domneva, da se je utegnila tja zatroeiti 
goveja kuga. Ce se ugotovi tudi sum goveje kuge, 
mora sresko oblastvo to takoj in neposredno brzo
javno sporočiti ministrstvu za poljedelstvo in vodo 
in pristojnemu oblastvu druge stopnje. 

Z a k u ž e n i o k o l i š . 

Člen 85. 
Ce se kje pojavi goveja kuga — izvzemši mesta 

in večje kraje, za katere se morajo uporabiti izje-
moma odredbe člena 83. — proglasi oblastvo druge 
stopnje ves predel v polumeru najmanj 20 kilo
metrov od zakuženega kraja za zakužen okoliš in 
odredi, da je izvrševati v njem naslednje odredbe: 
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a) Občinski slarojšine (župani) morajo prešteti m 
popisati v svojem okolišu goveda, ovco, koze m 
svinje ter po potrebi vso to živino tudi ožigosati. 
Vsaka izprcinomba. v številčnem stanju te, živine, se 
mora naznaniti občinskemu starejšim (županu). 

b) Vsak primer, če oboli ali pogine žival izmed 
popisane živine, se mora takoj naznaniti občinskemu 
starejšmi (županu), ta pa ga prijavi sreskemu ob-
lastvu. obnosno komisiji. 

c) Poginule živali se morajo na mestu, kjer po
ginejo., do nadaljnje naredbe pokriti in čuvati zoper 
vsak dostop. 

č) Za uvoz in provoz goved, ovac, koz in svinj 
v zakuženi okoliš in skozi njega kakor tudi za pro
voz suhe živalske krme in slame je treba posebne 
dovolitve, pristojnega policijskoga (političnega.) ob-
lastva. 

d) Provoz take živine po železnici ali ladji je do
pusten samo ob pogojih člena 82., točkfc f). 

e) Živinski sejmi samo za krajevno potrebo se 
hincjo -vršiti pogojno in samo z dovolitvijo ministra 
-/a poljedelstvo 'in' vode, ki predpiše za to potrebne 

P°S°J0- . , . • , ,-
f) Prepovedano je, izvažati iz zakuzenega okoliša 

goveda, ovce, koze, svinje, neoprano volno, dlako, 
ščetine, netopljen loj, parklje in rogove, suho žival
sko krmo, slamo, nasteljo in gnoj. 

g) Samo izjemoma in ob zadostni kontroli sme 
dopustiti oblastvo druge stopnje izvoz klavne živine, 
živalske krme in slame iz zakuzenega okoliša v drug 
srez iste oblasti; če pa se namer ja izvoziti klavna 
živina, živalska krma in slama v okoliš druge ob
lasti, je treba dovolitve tudi te oblasti. 

h) Kar se tiče mesa, govejih, ovčjih, kozjih in 
svinjskih kož in drugih živalskih sirovin zdrave ži
vine- ali take, ki je bila zaklana zbog suma, a jo je 
spoznal veterinar za zdravo, se uporabljajo odredbe 
člena 81.. točk c) in č). 

i) Če preti nevarnost, da bi se goveja kuga raz
širila, se mora v krajih, ki meje ob zakužene kraje, 
prepovedati izgon živine na pašo. 
U k r e p i. k a d a r s e p o j a v i g o v e j a- k u g a 

л' t r an s p o r t i h . 

Člen 86. 
Ce se ugotovi uradno goveja kuga v čredi na 

cesti, ladji ali železnici, se morajo vse živali brez 
razlike, bolne in zdrave> čimprej zaklati. Z zaklano 
živino je treba postopati po odredbah, obseženih v 
točki b) člena 81., z osebami, ki so bile zaposlene 
pri bolni ali sumni živini, pa po odredbah, obseže
nih v točki i) istega člena. 

sme odrediti minister za poljedelstvo in vode, da se 
zakoljejo. 

Ce ta zakol ni odrejen, se morajo odrediti za
ščitni ukrepi, da. se kužna bolezen ne razširi. 

Mleko krav, pri katerih se ugotovi tuberkuloza v 
onih oblikah, ki se označijo z naTOdbo ali ki je samo 
sumno, da izvira od takih goved, se ne sme uporab
ljati, dokler se ne prenàredi na primeren način tako, 
da je neškodljivo. 

Kako naj se naredi tako mleko za neškodljivo, se 
predpiše z naredbo. 

Mleko krav, pri katerih se ugotovi tuberkuloza 
na vimenu, se sploh ne sine uporabljati ne za člo
veško hrano ne za napravljanje mlečnih izdelkov. 

Člen 92. 
Minister za poljedelstvo in vode sme odrediti 

državno podporo onim lastnikom goved, ki se za
vežejo, da bodo ob pogojih, ki se določijo nared-
boma, s prikladnimi metodami delovali za zatiranje 
tuberkuloze med svojo živino. 

V. p o g 1 a v j e. 

Posebne odredbe o klavni in o trgovinski 
živini. 

Ölen 93. 
Doslej naštete odredbe tega zakona se uporab

ljajo tudi na klavnice in na drage naprave, kjer se 
naslanja in kolje klavna živina, nadalje na kontu-
macijske hleve pomorskih lazaretov in na kontuma-
cijske hleve vobče kakor tudi na klavno živino, ki 
je v njih nastanjena. 

Dolžnosti komisije za zatiranje kužnih bolezni so 
prenesene-v tem primeru na veterinarje, ki jim je 
poverjeno nadzorstvo pri takih napravah. 

VI,. p o g 1 a v j e. 

Odškodnina za poginule in ubite-živali in za 
uničene predmete. 

Člen 94. 
Za prežvekovalce, kopitarje in svinje, ki se ubi

jejo, izvzemši v primerih, naštetih v členih 56., 57., 
58. in 63., na izrecno oblastveno naredbo adi glede 
katerih se dokaže, da so poginile zbog cepljenja, ki 
ga je odredilo oblastvo, potem za predmete (razen 
gnoja), ki so bili pri Tazkužitvi uničeni, se daje iz 
državne blagajne odškodnina po odredbah tega za
kona. 

Člen 95. 

Letnik X. 
_ _ ! • • - - - -

Samo v posebno nujnih primerih se smejo ubiti 
— zaklati — brez ocenitve. 

Cenilna komisija je sestavljena iz treh članov, 
in sicer iz dveh za to nalašč zapriseženih cenilcev 
in iz veterinarja, ki ga odredi sresko oblastvo. 

Če se člani cernine komisije zedinijo v ocenitvi, 
je treba določiti odškodnino po tem; če pa so raz
ličnega mnenja, se vzame v poštev povprečna oce
nitev. 

Ölen 99. 

Odškodnina se ne da v spodaj naštetih primerih, 
ampak lastnik dobi izkupiček za uporabne dele ubi
tih živali po odbitku uradnih stroškov: 

a) če ne predloži lastnik, njegov namestnik ali 
nameščence v predpisanem roku prijavo, da se je 
pojavila kužna bolezen ali nje sum, ali če ena izmed 
teh oseb v čem drugem prekrši veterinarsko-poli-
eijske predpise, ki se nanašajo na to kužno bolezen; 

b) če je lastnik, njegov namestnik ali namešče
nec sam kriv, da se je pojavila kužna bolezen, ker 
je nabavil bolno ali sunmo živinče, čigar bolno ali 
sumno stanje mu je bilo ali bi mu moralo biti znano; 

c) če je imel lastnik, njegov namestnik ali na
meščenec priliko, svoje živali obvarovati kužne bo
lezni s cepljenjem, ki ga oblastvo priporoča, pa te 
prilike ni uporabil; 

č) če se pokaže kužna bolezen najprej pri oni 
živali, ki se je uvozila iz inozemstva, in sicer v 
času, ki se določi z naredbo, a se ne bi moglo do
kazati, da se je okužilo to živinče šele, ko je bilo 
uvoženo; ali če bi se ugotovilo pri uvoženi živali po 
zakolu in na podstavi sekcije, da je bila ta žival 
uvožena kot okužena; 

d) če bi se morala uporaba mesa živali, razen 
pri kopitarjih, prepovedati za človeško hrano iz raz
logov, ki niso v zvezi z dotično kužno boleznijo in 
ki bi se po vsej priliki ne bili mogli odpraviti, niti 
če ne bi bila žival ubita. 

Člen 100. 

Ce se dopremijo živali s prekršltvijo odredbe o 
zapori državne meje ali zakuzenega kraja, izgubi 
lastnik vsako pravico do kakršnekoli odškodnine 
ali do izkupička za uporabne dele živali, ubite po 
oblastveni naredbi. 

Člen 101. 
Za živali, ki se dopremijo v zakuženi okoliš, kjer 

je razširjena goveja kuga, izgubi lastnik vsako pra
vico do kakršnekoli odškodnine ali do izkupička za 
uporabne dele živali, ubite po oblastveni naredbi. 

Z d r a v l j e n j e . 

Člen 87. 
Brez dovolitve ministrstva za poljedelstvo i» 

vode je prepovedano, zdraviti in cepiti živino, bolno 
za govejo kugo. 

P r e s t a n c k g o v e j e k u g e. 

Člen 88. 
Da je kje goveja "kuga prestala, se razglasi šele, 

ko mine 20 dni, odkar je poslednja bolna ali te bo
lezni sumna žival poginila, je bila zaklana ali ubita, 
in ko se je v vsakem takem primeru izvršila raz-
kužitev in se ni pojavil noben nov primer bolezni. 

Sresko oblastvo sme prepovedati tudi po raz-
kužitvi in po prestanku goveje kuge, da bi se pri
vajala za nekaj časa zdrava živina v kraje, dvorce 
in hleve, kjer je bila razširjena goveja kuga. 

Pašniki, na katerih so se pasla okužena ali sumna 
goveda, se ne smejo uporabljati, dokler oblastvo 
tega ne dovoli. 

Clon 89. 
Ce se pojavi goveja kuga na drugi vrsli živali, 

se uporabljajo isti ukrepi kakor pri govedi. 

Perutninska kolera in kokošja kuga (cholera galH-
narum ef pestiš avium). 

Člen 90. 
Če se pojavita te kužni bolezni samo posamezno 

v krajini, kjer ju že dlje časa ni bilo, sme odrediti 
sresko oblastvo, da se ubij ali zakolji vsa za njima 
bolna in teh bolezni sumna perutnina, ako je ver
jetno, da se s tem kužna bolezen zatre. 

Goveja tuberkuloza v onih oblikah, ki se označijo 
z naredbo. 

Ölen 91. 
Glede goved, pri katerih se ugotovi tuberkuloza 

(sušica) v onih oblikah, ki se označijo z naredbo, 

Živali, ki se po oblastveni naredbi ubijejo ali 
ki so poginile, a se po členih 100. in «101. ne odsto
pijo lastniku, so morajo v korist državnega fonda 
(člen 110.) po možnosti -čim bolje vnovčiti. 

Člen 96. 
Odškodnina, ki jo je treba dati, se mora izplačati 

onemu, v čigar posesti je bila žival, ko je bila ubita 
TrVi ko je poginila, ali v čigar posesti je bil predmet, 
ko je bil uničen, če ni znan nihče drugi, ki bi imel 
pravico do te odškodnine. 

Po tem izplačilu ne sme zahtevati nihče tretji 
odškodnine od države. 

Člen 97. 
Za prežvekovalce, kopitarje, svinje ali perutnino, 

ki se ubijejo ali zakoljejo po oblastveni naredbi in 
glede katerih se ugotovi s sekcijo, da insortoli bolni 
za domnevano kužno boleznijo, zaradi katere so bili 
pokončani, pa tudi za prežvekovalce, kopitarje in 
svinje, če poginejo zbog cepljenja, ki ga je odredilo 
oblastvo, in naposled za uničene predmete se mora 
izplačati kot odškodnina običajna vrednost. 

Za prežvekovalce, kopitarje in svinje, ki se ubi
jejo ali zakoljejo po oblastveni odredbi in glede ka
terih se ugotovi s sekcijo, da so bili resnično oku
ženi z boleznijo, zaradi katero se je odredilo, da jih 
je treba pokončati, se mora izplačati, če gre za sli
navko in parkljevko, govejo kugo in pljučno kugo, 
odškodnina 90 %, če pa gre za svinjsko kugo, smr
kavost, sramno kugo konj in za tuberkulozo, 70 % 
običajne vrednosti. 

Člen 98. 
Razen pri tuberkulozi se mora določiti vrednost 

pri prežvekovalcih, kopitarjih in svinjah, ne glede na 
to, koliko je izgubila, žival na vrednosti zaradi cep
ljenja ali zaradi kužne bolezni same. 

Običajna vrednost se mora ugotoviti z ocenitvijo, 
iu sicer, če gre za živali, ki jih je treba ubiti ali 
zaklati, preden se ubijejo ali zakoljejo. 

Člen 102. 

Za živali in predmete, ki so državna lftstnina, ni 
odškodnine. 

Če oblastvo odredi, da se mora ubiti državna 
žival, ki se je dala komu v čuvanje in oskrbovanje 
s pravico, da postane čez nekaj časa njegova last
nina, se izplača oskrbovalcu dotične živali kot od
škodnina oni del ceniJne vrednosti, ki mu pripada 
za oni čas, ko je oskrboval to živaj, in sicer samo, 
če se ugotovi, da ni nastopila bolezen, zaradi katere 
se je odredilo, da se mora žival ubiti, po oskrboval-
čevi krivdi. 

Odstopanje živali (živalskih delov) lastniku namesto 
odškodnine. 

Člen 103. 
lastniku ubitih ali poginulih živali sme dopustiti 

komisija na njegovo prošnjo namesto odškodnine 
(člen 97.) ali izkupička (člen 99.) uporabo živali ali 
njih delov, o katerih se ugotovi, da se lahko upo
rabijo za prehrano ali tehnično predelavo, če se 
opravlja uporaba po predpisu in če je zajamčeno, 
da ne bo imela država v primerih po členu 97. razen 
stroškov za intervencijo državnega veterinarja dru
gih stroškov, v primerih po členu 99. pa sploh ni
kakršnih stroškov. 

V primerih po členu 99. se smejo odstopiti živali 
lastniku tudi zoper njegovo voljo. 

Izključitev državne odškodnine pri klavni živini. 

Člen 104. 
Za živino, ki je na posebnih sejmih klavne ži

vine, v klavnicah in drugih klavniških napravah ali 
na poti k njim, ne veljajo odredbe tega zakona o 
odškodnini iz državne blagajne in za tako živino 
se ne da odškodnina, če se ubije ali če pogine. Za
klane živali se prepuste po členu 103. lastniku, če 
je zajamčeno, da se uporabijo neškodljivo. 
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Pristojnost za prisojanje odškodnine. 

Ölen 105. 

0 dajanju odèkodnme in izkupička (VI. poglavje) 
odloča na prvi stopnji veliki župan, na drugi in po
slednji stopnji pa minister za poljedelstvo in vode. 

Pritožba se mora vložiti v 15 dneh. 
Pravico pritožbe ima tudi država. 
Odločba in likvidacija prisojene odškodnine se 

mora izvršiti, čimprej je mogoče, najkesneje pa v 
treh mesecih. 

Podpore ob izgubi živine zaradi vraničnega prisada 
in šuštavca. 

Ölen 106. 
Lastnikom goved in kopitarjev, poginulih za vra-

ničnim prisadom, potem lastnikom goved, poginulih 
za šuštavcem, sme dajati minister za poljedelstvo 
in vode podporo do polovice običajne vrednosti po
ginulih živali. 

Običajna vrednost se ugotovi po odredbah čle
na 98., ne glede na zmanjšano vrednost, ki je nastala 
zbog kužne bolezni. 

V primerih po členih 99., 100. in 101. se podpora 
ne sme dajati. 

VII. p o g l a v j e . 

Pokrivanje stroškov za ukrepe zoper živalske 
kužne bolezni. Stroški, ki zadevajo državo, 

.občino ali lastnike živine. 

Člen 107. 
1.) Državo zadevajo ti-le stroški: 
a) nadzorstvo m zapora meje proti sosednjim 

državam; 
b) vojaška zapora kraja ali zakužene okolice; 
c) dnevnico in potni stroški državnih veterinarjev 

pri uradnih preiskavah za ugotovitev živalskih kuž
nih boleznih, za opazovanje, za odrejeno diagnostič
no cepljenje in umetno okužitev, nadalje za pregle
dovanje živali, ki so v zakuženi občini ali njeni oko
lici, in za ugotavljanje bolezni pri živini, ki je na 
poti obolela ali se spoznala za eumno kužne bolezni, 
in naposled za končno revizijo; , 

č) odrejeno žigosanje bolnih aH zbog bolezni ali 
zbog okužitve šumnih živali; 

d) nabava materiala za diagnostično, zaščitno in 
zdravilno cepljenje, če ga je odredilo oblastvo; 

e) odškodnina in podpora, ki se dajeta po odred
bah členov 94., 97., 102. in 106.; 

f) nagrade, predpisane v členih 69., 77. in 92. 
2.) Občino (mesto) zadevajo ti-le stroški: 
za izvrševanje krajevnih zaščitnih ukrepov, za 

odpremljaaje živalskih trupel in odpadkov, za njih 
neškodljivo odpravljanje, za nabavljanje razkužil 
kakor tudi za zemljišče in priprave, ki so potrebne 
za to. 

Če občina ne poskrbi za zemljišče, ki je potrebno 
za zakopavanje živalskih trupel in odpadkov in če 
ga ne uredi po predpisih, se mora to izvršiti na 
njen račun. 

Občino zadevajo tudi stroški za osebje, ki po
maga pri odrejenih diagnostičnih cepljenjih in umetni 
okužitvi. 

3.) Lastnika zadevajo ti-le stroški: 
a) za zaporo, oddelitev, oskrbovanje, zdravljenje, 

ubijanje ali klanje njegovih živali na njegovem po
sestvu; 

b) za veterinarski pregled živali poedinih lastni
kov, ki so postavljene pod zaporo ali oddeljene, če 
se tovorijo ali odpremljajo zunaj zaprtega okoliša, 
kakor tudi stroški za uradno spremstvo ob odprem-
ljanju po železnici, ladji ali z vozovi; 

c) za zaščitno in zdravilno cepljenje, če se izvrši 
na zahtevo lastnika živali; 

č) za čiščenje pred razkužitvijo kakor tudi stro
ški za delovno moč, potrebno pri razkužitvi; 

d) za zaporo in oddelitev živine, ki se je spo
znala na potovanju za okuženo ali sumno kužne 
bolezni. 

Ölen 108. 
Stroški, ki zadevajo po odredbah tega zakona 

državo, se morajo zavarovati z državnim proraču
nom. 

Ölen loa. 
Ce se stroški za preventiven ukrep ob zatiranju 

živalskih kužnih bolezni ne morejo pokriti na pod
stavi odredb tega zakona, izda naredbo za njih kritje 
minister za poljedelstvo in vode sporazumno s pri
stojnimi ministri. 

Vili. p o g l a v j e . 
Državni fond za zatiranje živalskih kužnih 

bolezni. 

Člen 110. 
Za delno pokrivanje stroškov, ki zadevajo po od

redbah tega zakona državo, se ustanavlja «Državni 
fond za zatiranje živalskih kužnih bolezni». 

V ta fond se stekajo denarne kazni za učinjene 
prestopke in pregreške in čisti izkupiček za živino, 
živalske proizvode in predmete, zaplenjene po tem 
zakonu (poglavje IX.). 

Natančnejše odredbe, kako naj se upravlja imo
vina tega fonda, predpiše minister za poljedelstvo 
in vode sporazumno z ministrom za finance. 

IX. p o g l a v j e . 
Kazni. 

Člen 111. 
Če ne spada dejanje pod težjo kazen, se kaznuje: 
kdor postopa zoper predpise odredb členov 10., 

11., 13., 15., 17.. 20.. 21., 23., 24., 26., 27., 30., 33., 
34., 35., 36., 38., 39., 43., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 
54., 55., 56., 57., 58., 60.. 61., 62., 63.. 64., 65., 66., 
67., 68., 72., 75., 76., 77., 78., 80., 81., 82., 85., 86., 
87., 88., 90., 91. in 93. tega zakona in naredb, izdanih 
na podstavi teh členov, zaradi prestopka (prekrška) 
v denarju do 900 dinarjev ali z zaporom do 30 dni. 

Člen 112. 
Kdor postopa zoper odredbe členov 7. in 8. tega 

zakona in naredb, izdanih na podstavi teh členov, 
se kaznuje zaradi pregreška v denarju do 5000 di
narjev ali z zaporom do šestih mesecev, če ne spada 
dejanje pod težjo kazen. 

Člen 113. 
Kdor postopa zoper ostale odredbe tega zakona 

in naredb, izdanih na podstavi teh členov, se kaz
nuje, če ne določa zakon kaj drugega, zaradi pre
stopka (prekrška) v denarju do 900 dinarjev ali z 
zaporom do 30 dni. 

Člen 114. 
Kdor širi iz malomarnosti kužno bolezen med 

domačimi živalmi, se kaznuje zaradi pregreška z 
zaporom do šestih mesecev ali v denarju do 5000 
dinarjev. 

Če je bilo širjenje kužne bolezni združeno z ve
liko nevarnostjo za gospodarstvo, še kaznuje krivec 
z zaporom od treh mesecev do enega leta. 

Člen l i5 . 
Kdor širi namenoma kužno bolezen med doma

čimi živalmi, se kaznuje zaradi pregreška z zaporom 
do dveh let. 

Če je bilo širjenje kužne bolezni združeno z ve
liko nevarnostjo za gospodarstvo, se kaznuje krivec 
zaradi hudodelstva z ječo (robijo) od dveh do petih 
let. 

Pristojnost za kaznovanje. 

Člen 116. 
Presojanje kaznivih dejanj, označenih v čle

nih 111. in 113., spada v pristojnost političnih (poli
cijskih) oblastev, odnosno pomorskih administrativ
nih oblastev, kaznivih dejanj, označenih v členih 112., 
114. in 115., pa v pristojnost sodišč. 

Zaplembe. 

Člen 117. 
Živali, živalske sirovine in drugi predmeti, s ka

terimi se more raztrošati okužilo, se proglase za za
plenjene, če se dopremijo v območje države vkljub 
odredbi, izdani po členu 8. 

Isto velja za živali in živalske sirovine, če se do
premijo v območje države vkljub predpisu člena 7. 
ali vkljub odredbam, izdanim po tem členu, in na
stane s tem nevarnost, da bi se razširila živalska 
kužna bolezen. 

Člen 118. 
Zaplembo sme odrediti sodišče tudi, če se ne iz

reče sodba ali ne uvede kazenska preiskava zoper 
dotično osebo. 

Ce se sodba o zaplembi ne more združiti s sodbo 
zoper obdolženca, mora storiti sodišče prve stopnje 
o tem poseben sklep. 

Storiti sklep je pristojno sodišče, v čigar ob
močju se zalotijo predmeti, če ga ni že prehitelo 
drugo sodišče. Zoper sklep se sme lastnik v treh 
dneh pritožiti na višje sodišče. 

Člen 119. 
Politično oblastvo izda potrebne naredbe za Ču

vanje in vzdrževanje predmetov, podložnih zaplem
bi, ako jih ni po veljavnih predpisih uničiti, ter je 
upravičeno, prodati te predmete, tudi ako se ni še 
izrekla ' sodba o zaplembi, na javni dražbi, če je 
to potrebno iz javnih ozirov ali čo je čuvanje in 
vzdrževanje združeno z velikimi stroški. 

Prisojanje odškodbe. 

Člen 120. 
V kazenski sodbi se izreče tudi sklep o odškodbi, 

če se zaradi potrebe nadaljnjih dokazov ne pokaže 
za nujno, napotiti zahteve za odškodnino pred civilna 
sodišča. 

Če se- prisodi v kazenski sodbi političnega ali 
pomorskega administrativnega oblastva odškodba 
ali če se zahteva zanjo zavrne, sme zahtevati oni, ki 
s to sodbo ni zadovoljen, po redni pravdni poti za
dostitev svojih zahtev. 

Sklep političnega ali pomorskega administrativ
nega oblastva o odškodbi, izrečen po predpisu dru
gega odstavka tega člena, se sme izvršiti zoper ose
bo, obsojeno na odškodbo, samo, če ne dokaže ia 
oseba v roku, določenem za izplačilo odškodnine, 
političnemu ali pomorskemu administrativnemu ob-
lastvu, da je vložila tožbo na redno civilno sodišče 
za razveljavitev tega sklepa. 

Člen 121. 

Denarne kazni se stekajo celotno,v državni fond 
za zatiranje živalskih kužnih bolezni. Čisti izkupiček 
za živino, živalske proizvode in predmete, zaplenjene 
po tem zakonu, pripada po odbitku stroškov za 
postopanje celotno državnemu fondu za zatiranje 
živalskih kužnih bolezni. 

Pritožbe. 

Člen 122. 
Nobena pritožba, zoper naredbe političnega ali 

pomorskega administrativnega oblastva, ki se izdado 
na podstavi tega zakona in pravil za njegovo izvrše
vanje, ne more odložiti izvršitve odrejenih ukrepov. 
Izvzemajo se samo primeri, kjer se mora prisojena 
kazen izvršiti ali kjer se vloži pritožba zaradi stvari, 
kjer so sme izvršitev po mnenju izvršilnega oblastva 
samega odložiti brez nevarnosti, kakor tudi primer, 
omenjen v tretjem odstavku člena 120. tega zakona. 

X. p o g l a v j e . 

Vladni komisar. 

Člen 123. 
Minister za poljedelstvo in vode sme odposlati, če 

se pokaže potreba, posebnega organa veterinarske 
stroke kot vladnega komisarja, da osebno vodi iz
vršitev potrebnih odredb, obseženih v tem zakonu. 

XI. p o g 1 a y j e. 

Člen 124. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 

in ko se razglasi v «Službenih Novinah», ter se mora 
izvesti v šestih mesecih po razglasitvi; takrat pre
stanejo veljati vsi zakoni o odvračanju in zatiranju 
živalskih kužnih bolezni, ki so dotlej veljali v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev, in naredbe, iz
dane na podstavi teh zakonov, kakor tudi odredbe 
drugih zakonov in naređb, ki bi nasprotovale temu 
zakonu. 

Našemu ministru za poljedelstvo in vodo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 14. junija 1928. 

Aleksander s. г„ 
Minister Predsednik 

za poljedelstvo in vode: ministrskega sveta: 

Sv. Stanković s. r. Velja Vuklćević s. r. 
Videl in pritisnil državni . (Podpisi 

pečat Y8eh ostalih ministrov.) 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Milorad Vujičlć s. r. 

L. S. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . ~" \ 

81. V Ljubljani, dne 24. avgusta 1928. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske .oblasti 

Letnik X. 

V s e b i n a : 
Iz <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
288. Naredba, s katero se izpremlnjajo plačilni razredi 

- za pokojninsko zavarovanje nameščencev za Slo
venijo in Dalmacijo. 

289. Naredba o legitimiranju trgovcev, industrijcev, obrt
nikov in njih potnikov, kadar zbirajo naročila, in 
o izdajanju legitimacij za trgovinske potnike. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 188 z dne 16. avgusta 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za pošto 

jn telegraf z dno 3. julija 1928.: Postavljen je pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1 za 
poštnega in telegrafskega uradnika v 4. skupini 
II. kategorije Fran P i p a n , pripravnik v 5. skupini 
II. kategorije pri istem uradu. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Andrej K e n i 6, šolski upravitelj 
na Uncu; 2.) Bogomir T r o h a, cand. ing. .v Ljub
ljani ; 3.) Otilija P i v k, učiteljica na Čatežu ; 4.) Mag
dalena K o m T a k, gospodinja v Mariboru. 

Zapisnik o LXXXVDI. redni seji narodne skup
ščine z dne 6. avgusta 1928. 

Številka 189 z dno 17. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. ju

lija 1928.: Pomaknjen jo v 4. skupino 1. kategorije 
dr. Aleksander P o z n i k, deže.Inosodni svetnik in 
sodni predstojnik v Ptuju. 

Odlok ministra za finance z dne 26. junija 1928.: 
Postavljeni so pri računovodstvu delegacije ministr
stva financ v Ljubljani: za knjigovodje v 3. skupini 
II. kategorije pomočniki knjigovodij Josip K o l b e -
z e n, Vilko R a k u š č o k , Walter S a m i d e, Alojzij 
V e s e l , Maksimilijan P r e s k or, Josip P o t e r 
ne 1 in Fran M e g l i c , računski asistenti' Oton 
O m e r zu, Viktor N a eh t i g a l in Josip J a n e -
ž i č in računski oficial Ernest E r j a v e c •— vsi pri 
istem računovodstvu v 4. skupini П. kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Fran V l a c h y , godbenik v 
Ljubljani, skupno z dvema maloletnima otrokoma; 
2.) Anton B 1 a ž e j , črkostavec na Prevaljah, skupno 
z ženo Ano; 3.) Pavla P o n k o, učiteljica v Lazah, 
srez Črnomelj; 4.) Silvester Ce r u t , učitelj v Za
logu pri Ljubljani, skupno z ženo Katarino in dvema 
maloletnima otrokoma; 5.) Marija H u b e š , knjigo-
vezkinja v Mariboru; 6.) Adelina A r m b r u s t er, 
krojačka v Mariboru; 7.) Rajmunđ Ru t a r , posest
nik v Locali, skupno z ženo Justino; 8.) Anton F a -
t u r, gostilničar v Rožni dolini, skupno z ženo Ma
rijo in tremi maloiletnimi otroki; 9.) Anton W a z o 
n i g, kleparski pomočnik v Gorenjih Gameljnih; 
Viktorija K u m e r, zasebna uradnica na Vrhniki, 
skupno z maloletnim sinom Ivanom. Marijanom; 
Vinko P e r i c , Мсат pri Sv. Trojici, skupno z ženo 
Frančiško in tremi maloletnimi otroki. 

Številka 190 z dne 18. avgusta 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Boris M o ž i n a, učitelj v .Mokro
nogu; 2.) Just Gr i l a n c, krojaški pomočnik, v 
Celju; 3.) Angela. De v e t a k, učiteljica, na Viču; 
4.) Josip L e p š a , kovač v Ljubljani, skupno z ženo 
Julijo in dvema maloletnima otrokoma. 

Objave generalne direkcije davkov: Plačevanja 
takse iz tar. post. 1. taksne tarife so oproščeni za 
vse vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim ob-

lastvom, razen v civilnih pravdah: 1.) «Udruženje 
penzionera i penzionerki državnih železnica» v Sara
jevu; 2.) «Odbor za podizanje pravoslavnog hrama 
spomenika ,Slobode'» v Đakovici; 3.) «Zanatlijsko 
udruženje» v Zemunu. 

Zapisnik o LXXXIX. redni seji narodne skup
ščine z dne 7. avgusta. 1928. 

Številka 191 z dne 20. avgusta 1928.: 
Odlok namestnika ministra za finance z dne 

29. junija 1928.: Potrjen je za stalnega Ivan V r č , 
davčni pripravnik v o. skupini П. kategorije pri 
davčnem uradu v Celju. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
7. julija 1928:: Potrjen je za stalnega z dnem 22ega 
marca 1927. Zoran V r t o v e c, arhivski pripravnik 
v 4. skupini III. kategorije pri davčnem uradu v 
Kamniku. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
30. julija 1928.: Potrjen je za stalnega Gabriel H or -
v a t, arhivski pripravnik v 4. skupini III. kategorije 
pri davčnem okrajnem oblastvu v Slovenjgradcu. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Fran K o r o s i c , cand. ing. v 
Ljubljani; 2.) Fran V u g a, sodnik v .Ljubljani, 
skupno z ženo Ivano in dvema maloletnima otro
koma; 3.) Matilda B a u e r , učiteljica v Ljubljani; 
4.) Josip M i s i e j , učitelj v Tinju, skupno z ženo 
Josipino in maloletno hčerko Danico. 

Zapisnik o XC. redni seji narodne skupščine z 
dne 8. avgusta 1928. 

Številka 192 z dne 21. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. av

gusta 1928.: Postavljen je na filozofski fakulteti uni
verzo v Ljubljani za rodnega profesorja germanske 
filologije s pravicami uradnika 3. skupine I. kate
gorije dr. Jakob K o l ein i n a , izredni profesor iste 
fakultete, uradnik v 4. skupini I. kategorije. 

j '"" Odlok namestnika ministra za finance z dne 7. ju
lija 1928.: Premeščena sta po službeni potrebi: za 
davčnega asistenta v 4. skupini П. kategorijo k 
davčnemu uradu v Novem mestu Josip J u r a k, 
davčni asistent v isti skupini iste kategorije in šef 
davčnega urada v Velikih Laščah; za davčnega pri
pravnika, v 4. skupini П. kategorije k davčnemu 
uradu v Ribnici Rudolf Z r i m še k, davčni priprav
nik v isti skupini iste kategorije pri davčnem uradu 
v Velikih Laščah. 

Odlok namestnika ministra za finance z dno 
29. junija 1928.: Upokojeni so po členu 141. uradni
škega zakona: podinspektorji v 3. skupini П. kate
gorije finančne kontrole Matija R i h t a r i č pri sre-
ski upravi finančne kontrole v Krškem, Fran Ar k o 
pri src »k i upravi finančne kontrole v Ljubljani' in 
Ivan F 1 or j an č i č pri sreski upravi finančno kon
trole v Kranju; komisarja v 3. skupini ПТ. katego
rije Ivan š k e t o 1 j pri sreski upravi finančne kon
trole v Ljubljani in Karel K o s pri sreski upravi 
finančne kontrole na Jesonicah. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Slava P a h o r , učiteljica pri 
Sv. Urbanu; 2.) Fran O z o m, posestnik v Rogaški 
Slatini, skupno z ženo Josipino; 3.) Dora M a r t e 
l l ine, učiteljica v Virštaiiju; 4.) Josip P r o c h a z -

k a, orožniški narednik v Ljubljani, skupno z ženo 
Marijo in dvema maloletnima otrokoma; 5.) Josip 
D o l g a n , učitelj v Novi vasi, skupno z ženo Ma
rijo in tremi maloletnimi otroki; 6.) Josip G o s t i š a, 
visokošolec v Ljubljani; 7.) Valentin B u c i k , želez
niški delavec v Črnomlju; 8.) Zora Tu su l in, uči
teljica. vTelčah; 9.) Ferdinand L u d v i k , odvetniški 
pripravnik v Ljubljani. 

Zapisnik o XCI. redni seji narodne skupščine z 
dne 9., 10. in 11. avgusta 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 

288. 
Naredba min is tra z a s o c i a l n o pol i t iko, 
s katero se izpreminjajo plačilni razredi za 
pokojninsko zavarovanje name&čencev za 

Slovenijo in Dalmacijo."1 

Ker so znašali meseca decembra 1927. pri pokoj
ninskem zavodu za nameščence, v Ljubljani zavaro
vani prejemki povprečno 17.642 dinarjev, odrejam na 
podstavi pooblastila v členu 4. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo 

1 z dne 12. maja 1922., «Službene Novine» št. 125/22,** 
za pokojninsko zavarovanje nameščencev izza dne 

| l . septembra 1928. plačilne razrede po tej naredbi 
! ter potemtakem odrejam, da se morajo glasiti za
časne odredbe §§ 3., 8. in 33. zakona tako-le: 

Člen 1. 
Plačilni razredi v drugem odstavku § 3. zakona 

so ti-le: 
Plačilni 
razred 

I. 
II. 

m. 
rv. 
v. 

vi. 
VII. 

vin. 
IX. 
x. 

XI. 

Letni prejemki 
določanje plačil 

od Din 
150 

6.001 
8.641 

12.001 
17.231 
20.401 
27.001 
30.001 
33.001 
36.001 
39.001 

in merilo za 
nih razredov 

do Din 
6.000 
8.640 

12.000 
17.230 
20.400 
27.000 
30.000 
33.000 
36.000 
39.000 
in več 

Zavarovani 
prejemki 
letno Din 

5.400 
7.200 

10.800 
14.400 
16.200 
18.000 
21.000 
24.000 
27.000 
30.000 
33.000 

Člen 2. 

Znesek 6000 kron, omenjen v tretjem odstavku 
§ 8. zakona, se zvišuje za prispevke, ki jih je treba 
plačevati izza dne 1. septembra 1928., na 11.000 di
narjev. 

Člen 3. 
Rente, omenjene v § 8. zakona, se določajo 

tako-le: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. avgusta 1928., št. 191/LX1II. 

** Uradni list z dne 26. junija 1922., št. 190/0S. 



81. 578 Letnik X. 
v pia- delna popolna 
čilnem osnovna osnovna 

razredu renta po renta po 
60 mesecih 120 mese-

letno cih letno 
Din Din 

I. 
U. 

Ш. 
IV. 

v. 
VI. 

vn. 
vin. 

IX. 
X. 

XI. 

Premij* 

v plačilnem 
razredu 

I. 
П. 

Ш. 
IV. 
V. 

VI. 

vn. 
vin. 

IX. 
X. 

XI. 

1.080 
J .440 
2.160 
2.880 
3.240 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
6.600 

3, odrejene 

1.620 
2.160 
3.240 
4.320 
4.860 
5.400 
6.300 
7.200 
8.100 
9.000 
9.900 

Člen 4. 

v § 33. 

stopnjevalni 
znesek po 

120 mesecih 
letno 
Din 

81 
108 
162 
216 
243 
270 
315 
360 
405 
450 
495 

največji 
znesek 

invalidske 
rente po 
40 letih 

letno Din 
4.050 
5.400 
8.100 

10.800 
12.150 
13.500 
15.750 
18.000 
20 250 
22.500 
24.750 

zakona, znašajo: 
mesečno od tega 

Din služboda 
Din 

54 
72 

108 
144 
162 
180 
210 
240 
270 
300 
330 

54 
69 
87 

103 
109 
115 
125 
135 
145 
155 
165 

odpada 
nika 

mesečno na 
nameščenca 

Din 
— 

3 
21 
4 i 
53 
35 
85 

105 
125 
145 
165 

Člen 5. 
Ta naredba stopi vvelj avo dne 1. septembra 1928. 
V B e o g r a d u , dne 15. avgusta 1928.; 

št. 8611/TV. . _ . t . . ..... 
Minister za socialno politiko: 

dr. St. Barić s. r. 

289. 
Na podstavi § 59. b obrtnega reda, ki velja v Slo

veniji in Dalmaciji, § 3. zakonskega člena XXV. iz 
leta 1900., ki velja v območju Hrvatske, Slavonija, 
Medjimurja, Bačke, Banata in Baranje, naredbe de
želne vlade za Bosno in Hercegovino z dne 3. febru
arja 1909. 6 izvrševanju obrtov, člena 22. zakona o 
radnjama z dne 29. junija 1910. za Srbijo in Crno 
goro kakor tudi na podstavi člena 8. uredbe o ustro
ju ministrstva za trgovino in industrijo predpisujem 

Naredbo 
o legitimiranja trgovcev, indastrijcev, 
obrtnikov in njih potnikov, kadar zbi
rajo naročila, in o izdajanju legitimacij 

za trgovinske potnike.'" 
Člen 1. 

Lastniki trgovinskih, industrijskih in obrtnih 
podjetij, ki sami zbirajo naročila, morajo nositi ob 
poslovanju pri sebi listino za dokaz, da imajo pra
vico, opravljati obrt, ter jo na zahtevo organa pri
stojnih oblastev pokazati. Na isti način se legitimi
rajo tudi samostalni trgovinski agenti. 

Če omenjene osebe ne bi mogle pokazati te listi
ne, morajo na zahtevo organa pristojnega oblastva 
ustaviti nadaljnje poslovanje, dokler ne morejo do
kazati svoje pravice do opravljanja obrta. 

Člen 2. 
Trgovinski potniki se morajo legitimirati ob po

slovanju s posebno legitimacijo, izdano po predpisih 
te naredbe. Ko poslujejo, morajo nositi legitimacijo 
pri sebi ter jo na zahtevo organa pristojnega ob
lastva pokazati; če pa je nimajo, morajo po oblast
veni naredbi ustaviti nadaljnje poslovanje, dokler 
si ne preskrbe legitimacije. Če se vobče ne morejo 
legitimirati z veljavno legitimacijo, se morajo kazno
vati po obrtnem zakonu, odnosno po zakonu o rad
njama. 

Če se opazi zloraba, z legitimacijo, se mora legiti
macija takoj odvzeti in vročiti pristojnemu oblastvu 
v nadaljnje postopanje po zakonu. 

Člen 3. 
Za legitimiranje inozemskih trgovcev, industrij -

cev, obrtnikov in njih potnikov ob opravljanju po
slov v tuzemstvu kakor tudi za legitimiranje last
nikov trgovinskih, industrijskih in obrtnih podjetij, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. avgusta 1928., št. 178/LVII. 

katerih sedež je v tuzemstvu, in njih potnikov v 
tujih državah so odločilne odredbe veljavnih trgo
vinskih pogodb. 

Inozemskim trgovinskim potnikom, ki se legiti
mirajo z legitimacijo, kakršno predpisuje trgovinska 
pogodba z dotično državo, odkoder prihajajo, ni 
treba poleg te legitimacije one legitimacije za oprav
ljanje poslov v tuzemstvu, ki je predpisana za pot
nike domačih podjetij. 

Člen 4. 
Izdajati legitimacije za trgovinske -potnike je 

pristojna trgovska, industrijska in obrtniška zbor
nica, v katere okolišu je sedež podjetja. 

Prošnjo za izdajo legitimacije vloži pismeno last
nik podjetja, v čigar službi je trgovinski potnik. V 
njej je treba navesti ime, priimek, leto in kraj roj
stva, domovinstvo trgovinskega potnika in ostale 
podatke, ki so potrebni za izdajo legitimacije. V 
prošnji se mora označiti tudi podjetje, za katero se 
zahteva legitimacija, in priložiti ji je treba nekarto-
nirano potnikovo fotografijo, ki se nalepi na legiti
macijo. 

Prošnja se kolkuje po tar. post. 1. zakona o 
taksah, za izdajo legitimacije pa je treba še pri
ložiti takso po tar. post. 43. tega zakona. Ta taksa 
se plača v kolkih, ki so nalepijo na legitimacijo in 
uhičijo na njej. 

Člen 5. 
Legitimacije se izdajajo po predpisanih obrazcih 

samo na uradno izdanih natisnjenih formularjih. 
Obrazec legitimacije za trgovinske potnike domačih 
firm za njih poslovanje v tuzemstvu je natisnjen 
pod Л (priloga 1.); za poslovanje potnikov domačih 
firm v tujih državah kakor tudi trgovinskih potni
kov tujih držav v tuzemstvu pa sta predpisana ob
razca s trgovinskimi pogodbami (obrazec pod B, 
priloga 2.). 

Člen 6. 
Izdaja legitimacije se mora odreči, če prošnja 

ne izpolnjuje pogojev, predpisanih s členom 4. te 
naredbe in če prosilec nima obrtne koncesije. Razen 
tega se sme odkloniti izdaja .legitimacije samo, ako 
jo bil oni, za katerega se zahteva legitimacija, ob
sojen zaradi hudodelstva, zaradi pregreška iz kori-
stoljubja ali zaradi pregreška zoper nravnost ali 
zaradi takega prestopka, če niso še minula od iz
vršitve kazni tri leta in čo se utegne glede na ob-
sojenčeve osebne razmere domnevati v zvezi z de
janjem, zaradi katerega je bil kaznovan, da bo 
zlorabljal svoje poslovanje za ponavljanje takih kaz
nivih dejanj, potem če je bil ponovno kaznovan 
zaradi prekršitve predpisov o zbiranju naročil, in 
končno, če je pod policijskim nadzorstvom. 

Člen 7. 
Prošnje za izdajo legitimacije se rešujejo nujno. 

Izdaja se ne sme zavlačevati niti takrat, kadar bi 
se pokazala potreba poizvedeti, ali velja kateri iz
med razlogov, iz katerih bi se morala prošnja za
vrniti. 

Člen 8. 
Zbornica, ki je izdala legitimacijo, jo sme od

vzeti, če se ugotovi naknadno, da obstoji razlog, za
radi katerega bi se bila morala prošnja zavrniti, 
aH če nastopi tak razlog, ko je bila legitimacija že 
izdana. 

Člen 9. 
Če se izdaja legitimacije odkloni ali če se legiti

macija odvzame, se morata o tem s pismenim in 
obrazloženim odlokom obvestiti lastnik podjetja in 
trgovinski potnik. 

Če se poslana taksa še ni uporabila, se mora 
prosilcu vrniti. 

Zoper ta odlok se sme pritožiti lastnik podjetja 
na ministrstvo za trgovino in industrijo v roku, 
predpisanem z zakonom, če pa ga zakon ne pred
pisuje, v 15 dneh. Pritožbo sme vložiti tudi trgovin
ski potnik, če se mu je odrekla ali odvzela legitima
cija iz enega izmed razlogov, navedenih v členu 6. 

Z odlokom, s katerim se jo legitimacija odvzela, 
se odredi, da se mora legitimacija takoj vrniti zbor
nici, ki jo je izdala. Čo se to ne izvrši v določenem 
roku, mora izposlovati zbornica vrnitev po policij
skem (političnem) oblastvu. 

Člen 10. 
Legitimacija so izda za leto dni ter je veljavna za 

vse državno območje. Ne vidirajo je ne državna 
oblastva ne druge naprave (zbornice). 

S prestankom službenega razmerja izgubi legiti
macija veljavnost. 

Prestanek službe mora lastnik podjetja takoj 
prijaviti zbornici, M je izdala legitimacijo, ter ji po 
možnosti vročiti tudi legitimacijo. 

Legitimacije, ki so postale neveljavue zbog pre
stanka službe, je treba uradoma odvzeti, če se niso 
vrnile obenem s prijavo o prestanku službe. 

Člen 11. 

O izdanih legitimacijah morajo voditi zbornic? 
seznamek po obrazcu C (priloga 3.), v katerega vpi
šejo številko legitimacije, ime lastnika podjetja, 
vrsto in sedež obrata, ime, leto in kraj rojstva in 
pristojnost trgovinskega potnika, datum in številko, 
pod katero se je prošnja vpisala, datum izdaje, po
tem datum in razlog, zakaj se je eventualno odvzela 
legitimacija, in številko akta, s katerim je bila od
vzeta. 

Izpiski iz tega seznamka glede novih legitimacij 
se razglase vsake tri mesece v listu, ki je določen 
za uradno razglase v zborničnem okolišu. 

O legitimacijah za potovanje po tujih državah se 
mora voditi po prednjih odredbah poseben sezna
mek. 

Člen 12. 
Za nabiranje naročil veljajo zakonski predpisi v 

poedinih pravnih okoliših države kakor tudi posebni 
predpisi, izdani za to. Trgovinski potniki se morajo 
ravnati ob poslovanju po predpisih onega okoliša, 
v katerem opravljajo posle. 

Člen 13. 
V oblastih Hrvatske, Slavonije, Medjimurja, Ba

nata, Bačke in Baranje, Slovenije in Dalmacije, v 
katerih je po predpisih izdelovateljem ur, zlatega in 
srebrnega blaga in velikim trgovcem s temi pred
meti, trgovcem z dragulji in dragimi kameni, ki 
imajo podjetje v državi, odnosno njih pooblaščen
cem, ki so v njih neposrednji službi, dovoljeno, nositi 
s seboj ne samo vzorcev, ampak tudi zgoraj nave
deno blago zato, da ga prodajajo koncesioniranim 
preprodajalcem, se sme opravljati to poslovanje na 
podstavi specialne legitimacije, ki jo izda kontrola 
mer in dragocenih kovin, katera je po sedežu firme 
pristojna za to. Kontrola mora izdati omenjenim ose-
pam posebno legitimacijo po obrazcu Č (priloga 4.). 

Člen 14. 
Legitimacija kontrole mer in dragocenih kovin 

se sme izdati samo osebam, ki imajo pravico, izvrše
vati obrt, ali njih pooblaščencem, ki imajo veljavno 
legitimacijo za trgovinske potnike. Ta legitimacija 
kontrole mer in dragocenih kovin daje lastniku pra
vico, prodajati koncesioniranim preprodajalcem sa
mo blago, ki je opremljeno s predpisanim čistinskim 
žigom naše države. V legitimaciji se morajo ozna-
čiti oblasti, po možnosti pa tudi važnejši kraji, kjer 
se bodo posli opravljali, nadalje čas, za katerega 
velja. 

V krajih, kjer uradu j e kontrola mer in drago
cenih koviD, se mora pooblaščeni potnik dotične 
firmo prijaviti kontroli mer in dragocenih kovin, da 
mu vidira legitimacijo. 

Ko poteče čas, do katerega velja legitimacija, je 
treba legitimacijo vrniti kontroli, ki jo je izdala. 

Člen 15. 

Vsaka zloraba, ki se stori s tem, da se prepusti 
legitimacija komu drugemu, razen onemu, ki je 
označen v legitimaciji, nadalje prodajanje blaga na 
podstavi legitimacije, ki ji je potekel čas veljavnosti, 
potem pa tudi prodajanje blaga drugim osebam, ra
zen koncesioniranim preprodajalcem, ima ,za posle
dico, da se odvzame legitimacija kontrole mer in 
dragocenih kovin; kaznuje pa se tudi po ostalih za
konskih predpisih, ki veljajo v okolišu, кјет se je 
storilo kaznivo dejanje. 

Člen 16. 
Kontrola mor in dragocenih kovin in obrtna, od

nosno policijska (politična) oblastva so upravičena, 
pregledovati ure, zlato in srebrno blago in dragulje, 
ki jih nosijo trgovinski potniki s seboj, kadarkoli 
se jim zdi primerno. Nedostatno blago kakor tudi 
vsak primer, ko se ugotovi sum kaznivega dejanja 
po zakonu o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, 
srebra in platine, se mora priobčiti-pristojnemu ob
lastvu v nadaljnje postopanje. 

Člen 17. 
Ta naTedba stopi v veljavo 15. dan po razgla

sitvi v «Službenih Novinah»; s tem dnem prestanejo 
veljati vsi predpisi, ki ji nasprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 27. junija 1928.; 
št. 14.402/Ш. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 
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Obrazec A (priloga 1. k členu 5. naredbe) 

(Zunaj.) 

Ta legitimacija je veljavna za leto dni od dne, 
ko se izda, za vse državno območje in ne vidirajo je 
ne državna oblastva ne druge naprave. 

S prestankom službenega razmerja izgubi legiti
macija veljavnost. 

Ko lastnik te legitimacije opravlja posle, mora 
postopati po predpisih, ki veljajo v območju, v katerem 
opravlja poslovanje, kakor tudi po predpisih naredbe 
ministra za trgovino in industrijo z dne 27. junija 1928., 
št. 14.402/IH. 

Vsaka zloraba te legitimacije se kaznuje po za
konu, legitimacija pa se odvzame. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Osebni popis 
lastnika legitlmacijske karte : 

Fotografija 
lastnika 
karte. 

Starost: 

Stas : 

Lasje : 

Posebni znaki : 

Lastnikov podpis: 
Predsednik: '0 Tajnik: 

P r i p o m b a : Besedilo legitimacije je v srbsko-hrvatsko-slovenskem, francoskem in nemškem, po možnosti pa tudi v 
drugem jeziku. Format 9 X 14*5 v dvojnem pregibu. 

(Znotraj.) 

S tem se potrjuje, da ima last
nik te karte, 

g -
rojen v ' , 

stanujoč v .-. , 

ulica - št , 

v 
pod firmo • 

1 Označba trgovinskega ali in
dustrijskega podjetja. 

Pr ipomba: Izpolniti se mora 
samo razpredelek 1. obrazca, če se 
izda legitimacija lastniku podjetja. 

(ali) je trgovinski potnik v službi 
firme _ 
firm " " ' 
ki ima -
ki imajo 

pod firmo 

Lastnik te karte namerja zbirati 

naročila v spredaj označenih drža

vah in vršiti nakupe za firm-, ki 
e 

'— spredaj označen—. S tem se po-
4p 3 3 

trjuje, da — omenjen- firm— upra

vičen—, opravljati svoj— industrij— 

in trgovino v - -

in da v ta namen tam plačuj 

davke, določene z zakonom. 
V ,dne 19.. 

Podpis 
lastnika podjetja: 

ejo 

s katero se pooblašča, prodajati ure (iz zlata ali srebra, od

nosno z zlatimi ali srebrnimi okrovi) in vse izdelke iz zlata 

in srebra na svoji poslovni poti: — 

v času od dne — - - do dne 

Prijavil se je 
pri kontroli mer in dragocenih kovin:' 

Izdala kontrola mer in dragocenih kovin 

v . . . - - — 

Žig in podpis kontrole mer in dragocenih 
kovin : 

P r i p o m b e : 
Kolek se nalepi na označeni prostor legitimacije; 

oblastvo, ki izda legitimacijo, pa ga mora uničiti. 
Na tem mestu naj se natisnejo odredbe členov 13. 

do 16. naredbe ministra za trgovino in Industrijo z dne 
27. junija J928., št. 14.402/IH. 
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Razglasi sodišč io sodati oblaste?, 
S 1/25—229. 1766 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: firma F r a n c C a ' L e a r i in 

b r a t v Š k o f j i Loki . . -
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 1/25—1 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IEL, 
dne 4. avgusta 1928. 

S 12/28—12. 
Sklep. 

1765 

V konkurzni stvari Ivana P e t e r n e l j a , trgov
ca v Dolenji Dobravi št. 20, so potrjuje prisilna po
ravnava, sklenjena dne 30. julija 1928. med pre-
zadolžencem in konkurznimi upniki, te vsebine, da 
je plačati stroške коакицпе mase in terjatve kon-

.kurznih upnikov I. in nlrazreda po § 150. k. r.; da 
je plačati od ugotovljenih terjatev upnikov Ш. raz
reda 30%no kvoto v šestih mesecih po pravnomočni 
odpravi konkurza; da pristopi prezadolženčevim ob
veznostim, prevzetim s prisilno poravnavo, Anton 
Kašman, trgovec v Škofji Loki, kot porok in plač
nik; in da upniki, navedeni v § 149. k. r., s prisilno 
poravnavo niso prizadeti. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 4. avgusta 1928. 

S 8/28—48. 1763 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Janko A r t m a n , trgovec v 

Št. Juriju ob južni železnici. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni poravnavi, 

ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev nak
nadno prijavljenih terjatev se določa narok na dan 
24. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 2. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 20. avgusta 1928. 

Cw Па 515/28—1. 

Oklic 
1767 

L e ž e č i z a p u š č i n i p o p o k o j n e m L u-
d o v i k u D o l a j š u v Mariboru, Stritarjeva ulica 
št. 7, je vročiti v pravni stvari Posojilnice v Mari
boru, r. z. z o. p., zoper ležečo «apuščino po pokoj
nem Ludoviku Dolajšu v Mariboru in druge zaradi 
50.000 Din s pripadki menični plačilni nalog z dne 
18. avgusta 1928., opr. št. Cw Ha 515/28—1. 

Za zapuščinsko skrbnico se postavlja Ema Do-
lajš, posestnica v Mariboru, Stritarjeva ulica št. 7. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II. a, 
dne 18. avgusta 1928. 

A Vn 42/28. 1782 3-2 

Poklic neznanih dedičev. 
Ivan P a h i č, hlapec, rojen v Ptujski gori, srez 

Ptuj, je dne 25. novembra 1925. umrl, ne da bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali jo kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Jakob Srebotnik, višji pisar
niški oficial v p. na Bregu pri Ptuju. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor pa bi se to ne zgo
dilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 8. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
Št, 974/28. ' 1761 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 

gospod dr. Rudolf D o b o v i š e k z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Krškem. 

V L j u b l j a n i , dne 18. avgusta 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

odbornik dr. F. Tekavčič s. r. 

Št. R, U. 82/01—50. 

Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz
delili skupnega sveta posestnikov v Spodnjih 

Tepah. 
Načrt o nadrobni razdelbi skupnih zemljišč, leže

čih v katastralni občini Polšniku in vpisanih pod 
vi. št. 279, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. ok
tobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dno 
28. avgusta 1928. do vštetega dne 10. septembra 
1928. v občinskem uradu v Polšniku razgrajen na 
vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 30. avgusta 1928. 
v času od desetih do enajstih pri podžupanstvu v 
Spodnjih Tepah; obenem se bo obravnavalo o 
skupni paši. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da 
morajo neposredno kakor tudi posredno uđoleženo 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 28. avgusta 
1928. do dne 26. septembra 1928., pri podpisanem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dno 14. avgusta 1928. 
Komisar za agrarne operacije: 

Pokorn s. r. 

končnem obračunu pa plača podjetnik 1 % pogojene 
vsote kot državno pristojbino za pravni posel. 

Ponudbe, 'ki ne bi ustrezale predpisanim pogo
jem, in ponudbe, ki prispejo naknadno ali brzojavno, 
se ne bodo jemale v poštev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
ni zavezan, sprejeti nobene, niti ne najcenejše po
nudbo in tudi ne obrazložiti izbora dražiteljev. 

Podrobne in dražbene pogoje dobivajo dražitelji 
pri osrednjom uradu za zavarovanje delavcev v Za
grebu za 15 Din, prav tako eventualno potrebna po
jasnila. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 
dne 20. avgusta 1928. 

Razne objave. 
1760 

P 37/28—1. 1703 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

21. junija 1928., opr. št. L 4/28—3, je bil Franc 
S 1 o v š a, posestnikov sin, prej stanujoč na Koronu 
št. 3, zaradi umobolnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Janez SI ovsa, pre-
užitkar na Korenu št, 3. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek L, 
dne 23. julija 1928. 

Opr. št. 294/10—1928. 1764 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljub

ljani razpisuje javno ofertno licitacijo za sukcesivno 
dobavo 1000 kartonov obvezUnega materiala za 
porode. 

Licitacija se bo vršila dne 7. s e p t e m b r a 
19 2 8. ob 10. uri v sobi št. 200. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se 
morajo izročiti v zaprti in zapečateni kuverti, ki 
mora imeti napis: «Ponudba na opr. št. 294/10-1928.», 
do dne 7. septembra 1928. do 10. ure pri podpisa
nem uradu v sobi št. 205 med uradnimi urami (od 
8. do 14.). 

Ponudbe je treba vložiti na posebni tiskovini, ki 
se dobivajo obenem s splošnimi in podrobnimi po
goji za 10 Din med uradnimi urami pri podpisanem 
okrožnem uradu za zavarovanje delavcev. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 
(Miklošičeva cesta St. 20), 

dne 18. avgusta 1928. 

Št. 29.898/1928. 
Razglas o licitaciji. 

V uradnih prostorih osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev v Zagrebu, Mihanovićeva ulica br. 3, 
III. nadstropje, se bo vršila dne 1. s e p t e m b r a 
19 2 8. ob desetih javna pismena ofertna licitacija 
za dobavo koksa za centralno kurilno napravo v 
njegovi zgradbi v Zagrebu. 

Ponudbe se morajo glasiti na celokupno dobavo 
25 vagonov koksa za centralno kurilno napravo. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din 
ter jih izročiti v zapečatenem zavitku do označenega 
roka v vložišču osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev v Zagrebu. Na zavitek je treba zapisati: 
«Ponudba za dobavo koksa po licitacijskem razglasu 
št. 29.898/1928.». 

Jamčevino v znesku 5 % za domače državljane, 
10 % pa za inozemce, mora položiti vsak ponudnik 
pri blagajni osrednjega urada za zavarovanje delav
cev v Zagrebu in vročiti potrdilo o tem komisiji, 
preden so začno odpirati ponudbe. 

Za jamčevino lahko služijo: 1.) nevinkulirane vlož-
ne knjižice veliko banke ali gotovina; 2.) državni vred
nostni papirji, Tačunjeni po nominali; 3.) vložne 
•knjižice Državne hipotekarno banke, zastavnice ali 
komunalne obveznice, ki jih je proglasil minister za 
finance za sposobne kot kavcijo in jim priznal pu-
pilarno varnost, vse po kuizni vrednosti, toda ne 
preko nominale; končno 4.) garancijsko pismo prvo
vrstnega denarnega zavoda, registrirano pri general
nem inspektoratu ministrstva za finance, samo kot 
začasna kavcija, ki se mora v osmih dneh zamenjati 
za eno izmed ostalih omenjenih kavcij. 

Komur ostane dobava, mora to jamčevino ob 
podpisu pogodbe zvišati na 10 % (inozemci na 20 %) 
proračunjene vsote. 

Ponudbi morajo priložiti dražitelji pismeno iz
javo, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti.po njih. r' 

Vsak ponudnik mora predložiti pismeno potrdilo 
svoje pristojne trgovsko-obrtniške zbornice, svojega 
esnafa ali sindikata o pravici, da se sme udeleževati 
javnih licitacij. 

Zaslužek se bo izplačeval na priznanice, oprem
ljene s kolkom za 0-5 % one vsote^ki se dvigne; pri 

1 7 5 9 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. avgusta 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 356,774.265-96 
Posojila 1.622,303.193-20 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zameno 294,098.434-07 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih dcunen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163-— 
Saldo raznih računov . . . . . 416,184.818-72 

„ . 8.856,757.782-65 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v obteku 5.406,310.980-— 
Državni račun začasne zamene . . 294,098.434-07 
Terjatve države po raznih računih 257.881.051-54 
Razne obveznosti 635,801.650-97 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.168-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
8.856,757.782-65 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1762 Objava. 

Izgubil sem odpustnico meščanske šole v Krškem 
iz šolskega leta 1925./1926. na ime: Gustav Miklav-
čič iz RajhenbuTga. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Gustav Miklavčlč s. r. 

1 7 5 8 Objava. 
Izgubila sem izpričevalo, IV. razreda zasebne de

kliške meščanske šolo Marijinega doma v Kočevju 
za šolsko leto 1923./1924. št. 16 na ime: Roža Vato-
vec iz Voloske. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Roža Vatovec s. r. 

i.kigovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

82. V Ljubljani, dne 27. avgusta 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Izpremembe v osebju. 
290. Razpis, s katerim se ukinja tretji odstavek točke V. 

v razpisu o uporabljanju tarife za pobiranje tlakovine. 
291. Olajšava za turiste, ki prihajajo s sklopntmi čolni. 
292. Pojasnilo, da odločajo odslej carinarnice o oprostitvi 

od plačevanja carine na predmete po točki 31.) člena 9. 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

293. Izprememba v pravilniku o prodajanju, denaturiranju 
in kontroliranju potroška soli za potrebe industrije, 
rudarstva, obrtov in obratovanja vobče. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 294. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine S r k 
Hrvata i Slovenaca"* 

Številka 192 z dne 21. avgusta 1928.: 
Odlok ministra /a finance z dne 18. julija 1928.: 

Premeščen je po službeni potrebi Karel T i e gl, geo
meter v 4. skupini II. kategorije, od katastrske 
uprave v Murski Soboti h katastrski upravi v Bi-
tolju. 

Številka 193 z dne 22. avgusta 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 17. avgusta 1928.: 

Premeščeni so: višji pisarniški oficial v 3. skupini 
IT. kategorije Andrej M a j c e n od okrajnega so
dišča v Krškem k okrožnemu sodišču v Mariboru; 
sodna kanclista v 3. .skupini III. kategorije Anton 
H o l z od okrajnega sodišča v Ložu k okrajnemu 
sodišču pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in 
Fran B l a g o t i n š e k od okrajnega sodišča v Met-
liki k okrajnemu sodišču v Trebnjem — vsi trije 
po službeni potrebi; pisarniški oficial v 4. skupini 
II. kategorije Martin Z o r j a n od okrajnega sodišča 
v Kranjski gori k okrajnemu sodišču v Ptuju (na 
prošnjo). 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Pelagija Be k a r , učiteljica v 
Radencih; 2.) Albin P e l h an, cand. ing. v Ljub
ljani, skupno z ženo Hcdvigo in lnaloletnim sinom 
Bojanom; 3.) Davorinka D e ž e l a , učiteljica v Do
jenjem Logatcu; 4.) Ivana N e u h o l d , rojena To
rnine, učiteljica v Mariboru; 5.) Benjamina Alojzija 
J a g o r, učiteljica v Celju. 

Številka 194 z dne 23. avgusta 1928.: 
Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

20. junija 1928.: Pomaknjen je i« 8. skupine I. kate
gorije v 7. skupino I. kategorije Veikoslav Š t Lb 1 e r, 
veterinar pri sreskem poglavarju v Ivancih. 

Odtok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 30. julija 1928.: Premeščena 
sta: Josip S e i b e r t , policijski agent v 3. skupini 
III. kategorije, od sreskega poglavarja na Prevaljah 
k sreskemu poglavarju v Celju; Milan O k o m , ar
hivski uradnik v 4. skupini III. kategorije, od veli-
kega župana v Mariboru k sreskemu poglavarju na 
Prevaljah. 

Objave' ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Ivan S k o:k, posestnik na Ostrož-
nem, skupno z ženo Amalijo; 2.) Anton Miroslav 
P r e s i , učitelj y Ljutomeru; 3.) Ivan H e r n d 1, 
hotelir v Ljutomeru; 4.) Leopoldina R u dež, go
spodinja v Mariboru. 

Odločba predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posile, z dno 10. avgusta 1928., izdana 
sporazumno z ministrom za finance in ministrom 
pravde: Občina P u c i n c i, srez Murska Sobota, se 
imenuje odslej P u c o n c i. 

Zapisnik o XCII. redni seji narodne skupščine z 
dne 13. avgusta 1928. 

Izpremembe v osebju. 
Ivan K l o m e n č i č , sodni sluga pri okrajnem 

sodišču v Tržiču, je na lastno prošnjo premeščen 
k okrajnemu sodišču v Kamniku. 
PredsednlStvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

290. 
Razpis, s katerim se ukinja tretji odsta
vek točke V. v razpisu z dne 12. maja 
1928., C. br. 18.121, o uporabljanju tarife 

za pobiranje tlakovine.'" 
Z razpisom C. br. 18.121 z dno 12. maja 1928., 

natisnjenim v «Službenih Novi-nah» z dne 16. maja 
1928., št. 110/XXXV1I,** je odrejeno v tretjem od
stavku pod V., da so vrši ob pobiranju tlakovine 
zaokrožanje posebc — ločeno od drugih davščin. 
Ker se s takim postopanjem zadržuje izračunavanje 
davščin, v deklaracijah pa. ni dovolj razpredelkov za 
ločeno izračunavanje nadavka na- tlakarino in za 
posebno izračunavanje zaokrožanja, naj sei tretji 
odstavek oddelka pod V. v razpisu C. br. 18.121 z 
dne 12. maja 1928. ne uporablja, ampak glede za
okrožanja -veljajo še nadalje predpisi razpisa C. 
br. 29.299 z dne 20. junija 1925. («Finansijska Služ
ba» za leto 1925., stran 356./370.). 

V B e o g r a d u , dne 7. avgusta 1928.; 
C. br. 29.802. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

291. 
Olajšava za turiste, ki prihajajo s sklop

nim! čolni. 
(Dopolnitev razpisa C. br. 22.122/28.)*** 

Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta sem 
odločil: 

Tudi s turističnimi sklopnimi čolni, ki jih imajo 
turisti ob prihodu v našo državo s seboj, je treba 
postopati po odredbah razpisa C. br. 22.122 z dne 
11. junija 1928. 

V B e o g r a d u , dne 14. avgusta 1928.; 
C. br. 30.760. ... . .' ,. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 22. avgusta. 1928., št. 193/LXIV. 

** Uradni list z dne 9. junija 1928., št. 183/55. 
*** «Službene Novine kraljevine .Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 17. avgusta 1928., št. 189/LXII. — 
Razpis C. br. 22.122 glej v Uradnem listu ' z dne 
26. junija 1928., št, 211/61. 

292. 
Pojasnilo, da odločajo odslej carinarnice 
o oprostitvi od plačevanja carine na pred
mete po točki 31.) člena 9. v predlogu 

zakona.o obči carinski tarifi.* 
Na zahtevo uprave za vojno škodo, da ne bi bilo 

treba plačevati velike stojnine za inozemske va
gone, y katerih se uvaža reparacijski material, dajem 
carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu za
kona o obči carinski tarifi in po zaslišanju carin
skega sveta ta-le navodila: 

Da ne bi billo treba plačevati velike stojnine za 
inozemske vagone, v katerih se uvaža reparacijski 
material, naj dajo oprostitve po točki 31.) člena 9. 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi *ла pred
mete, ki jih uvažajo neposredno kot vojno odškod
nino državni uradi drža|vne naprave lia državni 
zavodi kakor tudi samoupravna telesa, cerkve in 
šole, odslej one carinarnice, pri katerih se vrši uvoz, 
na podstavi potrdil, ki jih izdajajo pristojne repara-
cijske naprave našega ministrstva pravde s sedežem 
v inozemstvu. Potrdila- morajo vedno imenoma nar 

vajati blago kakor tudi državne ali samoupravne 
urade ali naprave, ki ga uvažajo, in na kakšni pod
stavi ga uvažajo. Taka potrdila se morajo glasiti 
na iste osebe, ki jim je blago po tovornem listu 
namenjeno. Uvozne ekspedicije se vrše po mali be-
-ležnici; njenemu unikatu se тота priložiti potrdilo, 
po katerem se je -ocarinite-v izvršila. 

Take svoje oprostitve morajo pošiljati carinar
nice v odobritev generalni direkciji carin, ne da bi 
zadrževale ekspedicijo. 

S tem razpisom se izpreminjjr'točka 11.), 31.. in 
34. odstavek, razpisa C. br. 29.299 z dne 20. junija 
1925.** 

Carinarnicam odrejam, naj se odslej povsem rav
najo po zgoraj izdanih navodilih. 

V B e o g r a d u , dne 18. avgusta 1928.: 
C. br. 31.370. _..' 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

293. 
Izprememba v pravilniku o prodajanju» 
denaturiranju in kontroliranju potroSka 
soli za potrebe industrije, rudarstva, 

obrtov in obratovanja vobče.*** 
Uprava državnih monopolov naznanja po sklepu 

upravnega odbora samostalno monopolne uprave 
M. br. 19.799 z dne 6. avgusta 1928. in na podstavi 
odločbe ministra za finance št. 344 z dne 9. avgusta 
1928., da je drugi odstavek člena 8. v pravilniku o 
prodajanju, denaturiranju in kontroliranju potroška 
soli za potrebe industrije, rudarstva, obrtov in obra-

* «Službene Novine kraljevine STba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 22. avgusta 1928., št. 193/LXIV. 

** Uradni list z dne 4.-avgusta 1925., št. 235/73. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 23. avgus.ta 1928., št. 194. 
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tovanja vobče. ki je bil natisnjen v «Službenih No
rmali» z due 19. marca 1925., St. 61/XIL* izpre-
menjen in da se glasi: 

«Zoper odločbo uprave državnih monopolov, s 
katero se dovolitev deloma ali popolnoma odkloni, 
ima prosilec pravico pritožbe na ministra za finance.» 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 15. avgusta 1928.; M. P. br. 27.038. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. br. 524. 
Razglas. 

1752 

Mag-, pharm. Josip O b l a k , asistent, v lekarni 
M. Trnkóczyjeve v Ljubljani, je vložil prošnjo za po
delitev lekarniške koncesije zaradi otvoritve nove 
javne lekarne na Savi pri Jesenicah v radovljiškem 
srezu. 

Po § .48. zakona z dne 18. decembra 1906., drž. 
zak. št. 5 iz leta 1907., smejo vložiti vsi oni lastniki 
javnih lekarn, ki mislijo, da bi bil s podelitvijo za
prošene lekarniške koncesije ogrožen obstoj njih 
lekarne, ugovor zoper novo ustanovitev te lekarni'; 
pismeno ali ustno pri sreskcm poglavarju v Radov
ljici, in sicer najpozneje v štirih tednih od dne, ko 
se objavi ta razglas v Uradnem listu. Poznejši ugo
vori se ne bodo vpoštevali. 

V L j u b l j a n i , dne 13. avgusta 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. br. 050. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniSke zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Milko P e č e . začasni rudniški zdravnik v 

Hrastniku, je bil vpisan v imenik zdravniške zbor
nice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 10. avgusta 1928. -

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 676. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14 . a v g u s t a 1928. 
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Krško I 2 I . I . 
Ljubljana, srez . . | 1 1 . | 1 

L. št. 30/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. avgusta 1928. 

Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
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Krško 
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V L j u b l j a n i , dne 20. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 690. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 1 3 . do dne 19. a v g u s t a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Brežice: Bianca (Kiadje 1 dvorec). Črnomelj: 
Butoraj (Velika Lahinja 2 dvorca). 

G a r j e . 

Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec), Zakot (Brezina 3 dvorci). Ko
čevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), Sodražica (Zig-
marice in Podklanc po 1 dvorec). Litija; Krka 
(Mevce 1 dvorec), Muljava (Muljava 2 dvorca). 
Ljubljana, okolica: Dobrunje (Spodnja Hrušica in 
Zgornja Hrušica po 1 dvorec), Zelimlje (Zapotok 
1 dvorec). Radovljica; Koroška. Bela (Koroška Bela 
1 dvorec), Jesenice (Sava 1 dvorec). Škof j a Loka: 
Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Županje njive (Velika planina 1 dvo
rec), Domžale (Zgornje Domžale 1 dvorec), Spodnje 
Koseze (Hrib 1 dvorec), Zlato polje (Gabrovnica 
1 dvorec). Kranj: Smlednik (Trboje 1 dvorec). 
Krško: Boštanj (Šmarčno 1 dvorec). Laško: Trbovlje 
(Ceče 6 dvorcev). Ljubljana, okolica: Grosuplje 
(Brezje in Podgorica po 2 dvorca), Vrhnika (Vrhnika 
1 dvorec). Radovljica; Srednja vas (Planina Jezero). 

C e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 22. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vet. Zaje s. r. 

* Uradni list z dne 3. aprila 1925., št. 109/33. 

Razglasi velikega župana mariborske 

L. br. 679/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniSke zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Rudolf R o ž i č , asistent zdravilišča v Sla

tini Radencih, je bil vpisan v imenik zdravniške 
zbornice za Slovenijo. •» 

V M a r i b o r u , dne 8. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 
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V M a r i b o r u , dne 10. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 

Vet. br. 51/35. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 20. a v g u s t a 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Podturen 9 dvorcev), Sivica 
1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Dekanovec 1 dvorec, 
Novakovec 13 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvor
cev), Sv. Marija (Sv. Marija 5 dvorcev). Ptu j : Slo
venja vas (Gerečja vas 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Setarova-Radehova (Setarova 
1 dvorec). 
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S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Žalec (Žalec 1 dvorec). Čakovec: Čakovec, 

trg (Čakovec, trg 6 dvorcev). Ljutomer: Bunčani 
(Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gornja Rad
gona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Sv. Marjeta na 
Dravskem polju (Trniče 2 dvorca). Ptuj: Cirkovci 
(Dragonja vas б dvorcev, Mihovci 1 dvorec), Mez-
govci, (Mezgovci 13 dvorcev), Slomi (Žamenci 1 dvo
rce), Št. Janž na, Dravskem polju (Starše 3 dvorci). 
Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), Zgornja Pri-
stova (Popovci 4 dvorci). Slovenj gradeč: Golava.buka 
(Golavabuka 1 dvorec), Št. Ilj pod Turjakom (Straže 
1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori (Št. Janž 1 dvo
rec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 3 dvorci), Stari 
trg (Stari trg 1 dvorec), Šmiklavž (Šmiklavž 1 dvo-

T6C). 
S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Celjska okolica (Medlog 1 dvorec). Čako
vec: Štrigova (Rimščak 1 dvorec), Stanetinec 3dvorci). 
Dolnja Lendava: Motvarjevci (Motvarjevci 5 dvor
cev). Maribor, levi breg: Spodnji Duplek (Spodnji 
Duplek 1 dvorec), Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 
1 dvorec), Lajtersbcrg (LajtersbeTg 1 dvorec), Sveti 
Peter pri Mariboru (Nebova 1 dvorec), Vosek (Vosek 
1 dvorec). Murska Sobota: Predanovei (Predanovei 
1 dvorec). Prevalje; Provaljc (Farna vas in Lese po 
1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 20. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodisi in sodni!) oblaste?. 
S 18/25—246. 1777 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Odon K o u t n y. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 18/25—3 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 1., kr. r. odpravljen, ker ni več upnikov 
nego eden. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 17. avgusta 1928. 

daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 29. julija 1928. 

'S 6/27—13. 1773 

Odprava konkurza. 
prezadolženec: Aleksander H o r v a t , trgovec m 

krojač v Murski Soboti. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklopom opr. št. 

S 6/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker. ni kritja za stroške 
postopanja. 

Okrožno eodiSče v Mariboru, oddelek I., 
dne'17. avgusta 1928. 

S 23/27—44. 1774 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Karel V r e č i č, trgovec v Ptuju, 

Davorin Trstenjak ova ulica št. 5. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 23/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena, 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 17. avgusta 1928. 

S 3/28—59. 
Razglas. 

1775 

Konkurzna stvar Antona K a j f e ž a st., mdu-
strijca v Kočevju. 

. Za namestnika upravniku mase je postavljen 
Avgust Bercieri v Kočevju. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 24. avgusta 1928. 

A 110/28—15. 1756 3—1 

Poklic neznanih dedičev. 
Milan M a r t i n o v i č, restavrater v Rogaški 

.Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl, ne da bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Vinko Šket, 

posestnik v Rogaški Slatini. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m 1 e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina-, kolikor so zahteve dedičev 
izkazane, le-tem, kolikor pa bi se to ne zgodilo, pri
pade državi. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

A I 204/28—12. 1755 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Josip K o r i t z k y, pehotni poročnik v Strumici, 
je dne 25. junija 1927. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 34 dne 2. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na-

Л 110/28—16. 1757 3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Milan M a r t i n o v i č, restavrater v Rogaški 
Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl. \ 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo m dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 3 dne 15. o k t o b r a 19 28. ob desetih ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na
daljnjo pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

A 109/28—14. 1771 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Leopold P o s e h, posestnik in trgovec v Ro
gatcu št. 30, je umrl dne 26. julija 1928., njegova 
soproga, Jožefa P o s c h , pa je umrla dne 9. julija 
1928. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 1 dne 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih 
ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno pravico, ni
kake nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi za
radi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 17. avgusta 1928. 

C 258/28—1. 1691 
Oklic 

Suzana Hanc, rojena Percze, posestnica v. Tur-
nišču št. 11, zastopana po drju. Janku Pikušu, od
vetniku v Dolnji Lendavi, je vložila zoper Franca 
H a n c a, posestnika iz Turnišča, sedaj nekje v Ame
riki, in zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n i 
M a r i j i H a n c o v i, posestnici v Turnišču, tožbo 
za razdružitev skupnosti. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
15. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Francu Haneu in rečeni ležeči zapuščini se po

stavlja za skrbnika dr. Armin Strasser, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 8. avgusta 1928. 

C 378/28—2. 1696 
Oklic. 

Josip Banko, veletržec v Murski Soboti, ki ga 
zastopa dr. Artur Geiger, odvetnik v Murski Soboti, 
je vložil zoper Franca N o v a k a , prej trgovca v 
Sebeborcih, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
1432 Din 40 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Franca Novaka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Vladimir Škerlak, odvetnik 
v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 13. julija 1928. 

C 155/28—1. 1677 
Oklic. 

Okrajna hranilnica v Kozjem je vložila zoper 
Matevža Ž a g a r j a in Marijo Ž a g a r j e v o, oba 
posestnika v Gradišah, občina Podsreda, prvega se
daj neznanega bivališča, tožbo zaradi 2242,Din 30 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
11. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču. 
Ker je bivališče Matevža Žagarja neznano, so mu 

postavlja za skrbnika Anton Špec, sodni poduradnik 
v Kozjem. * 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 3. avgusta 1928. 

£ 46/28—17. 1714 
Dražbeni oklic. 

Dne 13. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Pišece, vi. št. 57 (hiša št. 5, 
gospodarsko poslopje,. 3 njive, 3 travniki, pašnik; 
površina: 3 ha 73 a 23 m2; breme: služnost dosmrt
nega stanovanja in preužitka-preklicanega Pavla Bi
biča v vrednosti 15.000 Din). 

Cenilna vrednost: 14.409 Din 55 p; vrednost pri-» 
teklin: 115 Din; najmanjši ponudek: 3000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ве ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno • sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 6. avgusta 1928. 

E 1138/28—10. 1742 
Dražbeni oklic. 

Nà predlog, ki ga je podal ing. Anton H r u s c h -
k a, ravnatelj tvornice v Štorah, bo dne 19. s e p 
t e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih pri tem sodišču v sobi 
št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Marija Dobje, vi. 
št. 202 (gozd, travnik, pašnik), cenilna vrednost 
339 Dm 35 p; najmanjši ponudek 339 Din 35 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 33 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 2. avgusta 1928. 

E 9/28. 1367 
Dražbeni oklic. 

Dne 15. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Ljutomer, vi. št. 19. 

Cenilna vrednost: 1,029.513 Din 45 p; vrednost 
priteklin: 509.230 Din; najmanjši ponudek: 686.342 
Din 30 p. -

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle veo uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča.' 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 19. junija 1928. 

E -4423/28—11. 1645 
Dražbeni oklic. 

Dne 14. s e p t e m b r a 192 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: I. zemljiška knjiga Pobrežje, vi. št. 593; П. zem
ljiška knjiga Gornje Radvanje, vi. št. 83; Ш. zem
ljiška knjiga Rogoza, vi. št. 158. 

Cenilna vrednost: ad I. 114.225 Din, ad H. 30.757 
Din 50 p, ad III. 5467 Din; vrednost"- priteklin : 8245 
Din; najmanjši ponudek: ad 1. 76.150 Din, ad IL 
20.505 Din, ad Ш. 3645 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 26. julija 1928. 
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E 205/28—5. 1628 
Dražbeni oklic. 

Dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Straža, vi. št. 231. 

Cenilna vrednost: 1600 Din; najmanjši ponudek: 
1066 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 3. julija 1928. 

Hazolasi Razne objave. 

E 72/28—4. 1 3 5 9 

Draib«tti «kfic 
Dne 17. s e p t e m b r a l 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Tržišče, vi. št. 489 in 820. 

Cenilna vrednost: 18.180- Din; najmanjši ponu
dek: 12,120'Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za

detkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 12. junija 1928. 

E 507/27—29. 1 7 3 <5 
Dražbeni oklic. 

Dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enajstih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 vnovična 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Bohinjska Bi
strica, vi. št. 290 (hiša št. 58 na Bohinjski Bistrici z 
dvoriščem in gospodarskim poslopjem, vrtom in 
dvema gozdnima parcelama). 

Cenilna vrednost: 16.787 Din; najmanjši ponu
dek: 8393 Din 50 p-

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 8. avgusta 1928. 

2 9 4 . 
Tarifna obvestila/ 

Lokalna tarifa za prevoz blaga 
z dne 1. oktobra 1926. 

R a č u n a n j e v o z n i n e za p r e v o z s l a d 
k o r n e p e s e in k a m e n i t i h k o c k z a t l a 
k o v a n j e , č e se n a t o v a r j a j o n a o d p r t i 

p r o g i . 
Z veljavnostjo od dne 15. avgusta 1928. se mora 

uporabljati izjemna tarifa br. 12. tudi na pošiljke 
sladkorne pese, ki se natovarja na odprti progi. 

Pogoji: Pošiljke morajo biti naslovljene na tvor 
nico za sladkor na postajah, do katerih velja izjemna 
tarifa br. 12., ter se morajo tam uporabiti za izdelo
vanje sladkorja. Tovorni list mora obsezati v raz-
prodelku: «Vsebina» (sadržaj) pošiljateljeve izjavo: 
«za izdelovanje sladkorja». 

Za kamenite kocke za tlakovanje, natovorjene 
na postajališču z nazivom: Momin Kamen in poslane 
preko postaje z nazivom: Džep ali natovorjene na 
postajališču z nazivom: Kijevo in poslane preko po
staje z nazivom: Topčider, se mora računiti v prvem 
primeru clo postaje z nazivom: Džep, v dragom pri
meru pa do postaje z nazivom: Topčider vozninski 
stavek 88 p za 100 kg, če se plača voznina najmanj 
za 10.000 kg od tovornega lista in vagona. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 30. julija 1928.; G. D. br. 40.397/28. 

Otvoritev postajališča z nazivom: Stražara 219. 
Dne 15. avgusta t. 1. se otvori postajališče z na

zivom: Stražara 219 med postajama z .nazivom: 
Vranje in: Ristovac. Razdalja tega postajališča od 
postaje z nazivom: Vranje znaša 8km, od postaje z 
nazivom: Ristovac pa 4 km. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
meseca julija 1928.; G. D. br. 49.10*1/28. 

1769 Vabilo. 

E 259/28—9. 1712 
Dražbeni oklic 

Dne 12. 8 e p t e m b r a l 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gorenja vas, vi. št, 6 in 7. 

Cenilna vrednost: 16.152 Din; najmanjši ponu
dek: 10.766 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
dne 6. avgusta 1928. 

E 152/28—4. 1512 

Tarifa, del II., za prevoz blaga z dne 1. oktobra 1926. 
R a z v e l j a v i t e v n a r e d b e A. P. O. 

br . 1092/26. 
V zvezi s tarifnim obvestilom G. D. br. 50.109/28 

z dne 16. julija 1928. in z veljavnostjo od dne 15. av
gusta 1928. se razveljavlja naredba A. P. O. br. 1092/ 
/26, razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 25. julija 1926., 
o pobiranju ležnine v zlatu v razmerju 1 :6. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne. 30. julija 1928.; G. D. br. 50.109/28. 

* 

Promet potnikov in prtljage med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Romunijo. 

Dne 15. avgusta 1928. stopi v veljavo tarifa za 
direktno odpravljanje potnikov in prtljage med 
železniškimi postajami kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev na eni strani in železniškimi postajami 
kraljevine Romunije na drugi strani. 

Tarifa je izražena v dvojih valutah, in sicer do 
sečižča, t. j . obmejnih postaj, v dinarjih in v lejih. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 3. avgusta 1928.; G. D. br. 48.420/28. 

T o v a r n a d e ž n i k o v , d. d. v Dolnji Len
davi, bo imela svojo 

XXII. letno redno glavno skupščino 
dne 10. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih v po
svetovalni dvorani svoje tvornice. 

Na to skupščino se vabijo po § 13. družbenih 
pravil vsi delničarji. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev dveh overovateljev zapisnika. 
2.) Letno poročilo ravnateljstva in nadzorništva, 

predložitev sklepnih računov in sklepanje o raz
delitvi čistega dobička v poslovnem letu 1927./1928. 

3.) Sklepanje o podelitvi absolutorija za poslovno 
leto 1927./1928. 

4.) Slučajni predlogi. 
V D o l n j i L e n d a v i , dne 22. avgusta 1928. 

Ravnateljstvo. 

Pravice, določene v družbenih pravilih, sme iz
vrševati le delničar, ki je en mesec, odnosno 30 dni, 
prej vpisan kot lastnik delnice v družbeni delniški 
knjigi. Noben delničar ne more imoti več nego 
200 glasov, bodisi v lastnem imenu, bodisi kot po
oblaščenec, bodisi skupno. 

* * * 
Bilanca Tovarne dežnikov, d. d. v Dolnji Lendavi, 

za leto 1927./1928.: 
A k t i v a : gotovina v blagajni Din 31.511-83, 

poštna hranilnica Din 56.390-75, dolžniki Din 
2,048.542-02, tvornica in nepremičnine Din 300.000--, 
blago Din 795.860—, skupaj Din 3,232.304-60. 

P a s i v a : vplačana glavnica Din 500.000-—, re
zervni sklad Din 471.000—, rezervni sklad za znižbo 
vrednosti tvorničnega poslopja Din 70.000—, tvor
nica in stroji, rezerva za znižbo vrednosti DinoOOO--, 
upniki Din 1,796.546-40, nedvignjena dividenda Din 
21.229-50, prehodna postavka Din 72.300—, čisti 
dobiček Din 296.228-70, skupaj Din 3,332.304-60. 

V D o l n j i L e n d a v i , dne 30. junija 1928. 
Ravnateljstvo. 

To bilanco smo primerjali z glavno knjigo in po
možnimi knjigami ter smo ugotovili, da je v vsakem 
oziru pravilna in da se ujema z dejanskim stanjem. 

Nadzorstveni svet. 

Dražbeni oklic 
Dne 13. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velike Lašče, vi. št. 45. 

Cenilna vrednost: 145.673 Din 80 p; vrednost pri-
teklin: 350 Din/, najmanjši ponudek: 97.115 Din 88 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri .dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodižča. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 27. junija 1928. 

Jugoslovenska-češka tvornica 
bombažnih tiskanin, 

d. d. v Kranju. 1770 

Bilanca z dne 31. decembra 1927. 

Tvoniične 
naprave . . 

Debitorji . . . 
Blagajna in 

! poštna hra
nilnica . . . 

: Prenosne po
stavke . . . 

i Inventura, . . 

1 

Din j p; 

33,090.500 
18,043.376 

— • 

89, 

; 
110.530 28, 

i i 

89.686j69: 
27,629,709'81: 

i 

1 
178,963.803 67 

Delniška 
glavnica . . 

jRezervnisklad 
| Kreditorji . . 
Rezerva za du

bioze . . . . 
Dobiček : 

prenos z dne 
31. decem-

i bra 1926. . 
| v letu 1927. 
i 

1 

Din 

10,000.000 
163.033 

67,816.180 

500.000 

70.131 
414.459 

78,963.803 

P 

— 
40 
02 

— 

07 
18 
67 

Nova tarifa za prevoz ekspresnega blaga (colis de 
messagerie) z vlakom S. O. E. 

Dne 1. avgusta 1928. je stopila v veljavo nova 
tarifa za ekspresno blago (colis de messagerie) z 
vlakom: Simplon-Orient-Express. 

Stara tarifa z istim imenom z dne 1. marca 1927. 
z vsemi izpremembami in dopolnitvami vred je pre
stala veljati. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 3. avgusta 1928.; G. D. br. 49.600/28. 

Račun izgube in dobička za leto 1927. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. avgusta 1928., št.l82/LX. 

Splošna režija 
Amortizacija . 
Rezerva za du-

1 bioze . . . . 
Dotacija za re

zervni sklad 
Čisti dobiček : 

do dne 
! 31. decem-
1 bra 1926. . 
1 v letu 1927. 

Din | p ! 

10,820.076 
2,6-18.217 

500.000 

150.000 

05j 
9l| 

l 
— : 

—! 

i 

70.131 
1 

07J 
414.459 18j 

14,572.884 21! 

i 
1 Prenos dobič-
; ka 
! Kosmati dobi-
: ček 
— \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

; \ 
\ 

Din 

70.131 

14,502.753 

14,572.884 

P 

07 

14 
1 
i 

21 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. w Tieka in Izdaja: Delniška tiekarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani, 



P o š t n i n a p l a č a n a v g o t o v i n i . 

83. V Ljubljani, dne 28. avgusta 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.. 
295. Popravek k uredbi za izvrševanje zakona o posesti 

in nošenju orožja. 
Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti, 

med njimi: 296. Razglas o nošenju lovskih pušk iz 
člena 3. točke 1.), zakona o posesti in nošenju orožja. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 297. Ta

rifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 195 z dne 24. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. av

gusta 1928!- Upokojeni so po členu 13., trotjem od
stavku, uredbe o prenosu poslov na oblastno samo
uprave: dr. Fran S p i l l « r - M u y s, komisar za 
agrarne operacije v 4. skupini I. kategorije v Ljub
ljani; Feliks J u s t i n , šef - geometar v 1. skupini 
II. kategorije, in Ivo P e t r o č n i k , geometer istih 
operacij v 2. skupini II. kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Vaclav B a l o h , narednik-god-
benik v Mariboru, skupno z ženo Štefanijo; 2.) Fer
dinand Š p i l a r , trgovec v Mariboru, skupno z ženo 
Rozino in maloletnim sinom Marijanom; 3.) Adolf 
S i m e k, trgovinski poslovodja y Mariboru; 4.) Ivan 
W e n z e l , slikar v Mariboru, skupno z ženo Olgo 
in dvema maloletnima otrokoma; 5.) Josip Ž n i -
d a r č i č, tvorniški delavec v Mariboru; 6.) Ernest 
F a s c h i n g , trgovec v Mariboru, skupno z ženo 
CeciUjo; 7.) Dragotin J e l u š i 6, redovnik v Ptuju: 
8.) Anton K o d a d a, barvar v Kramarovcih, skupno 
z ženo Viktorijo in dvema maloletnima otrokoma. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 13. avgusta 1928.: Z valutami sme 
poslovati Avram M. A l h a l e l v Lcskovcu. 

Številka 196 z dne 25. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. av

gusta 1928.: Premeščen jo Adolf F i n k , policijski 
uradnik v 1. skupini III. kategorije, od sreskega po
glavarja v Ptuju k velikemu županu v Mariboru. 

posesti in nošenju orožja z dne 1. julija 1928., Uradni 
list z dne 16. avgusta 1928., št. 275/77, se s tem 
razglaša, da ni v ljubljanski in v mariborski oblasti 
nobeno občine, v kateri bi bilo dovoljeno, nositi 
lovske puške iz člena. 3., točke 1.), novega zakona o 
posesti in nošenju orožja иа obrambo imovine izven 
hiše brez orožnega lista. 

Uredbe osrednje vlade, 
2 9 5 . 

Popravek k uredbi ža izvrševanje zakona 
o posesti in nošenju orožja. 

V tej uredbi (Uradni 'list z dno 16. avgusta 1928., 
št. 275/77) naj stoji v drugi vrsti § 42. namesto: 
«točke 3.)» pravilno: «točke l.)>. 

V M a r i b o r u , 
dne 21. avgusta 1928. 

U. br. 8767/4. 

Zastopnik 
velikega župana 

mariborsko oblasti: 
dr. Stare s. r. 

V L j u b l j a n i , 
dne 24. avgusta 1928.: 

U. br. 13.194/19. 

Veliki župan 
ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Razglasi velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti. 

2 9 6 . 
Razglas velikih županov ljubljanske in 

mariborske oblasti 
o nošenju lovskih pušk iz č lena 3 . t o č k e 1.), 

zakona o poses t i in nošenju orožja. 

Na podstavi § 10., drugega odstavka, uredbe 
ministra za notranje posle za izvrševanje zakona o 

U. br. 13.539/Ш. 

Razpust kluba. 
«Klub dolenjskih kolesarjev v Novem mestu» je 

razpuščen, ker že več Jet ne deluje, ker nima ne 
članov ne imovine in torej tudi ne pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dno 20. avgusta 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

P. br. 2567/1. 

Razglas. 
Vsi veroučitelji ljubljanske in mariborske oblasti 

so pozivljejo, naj takoj predložo prijave veroučnih 
ur in posebne prijave za potnrno za čas od dne 
1. aprila 1928. do dne 30. junija 1928. Prijave je 
treba predložiti neposredno računovodstvu delega
cije ministrstva financ, odseku za ljubljansko in 
mariborsko oblast v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 22. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. št. 689. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

«d dne 15. do dne 2 1 . a v g u s t a 1928. 

S r e z 3 
Crt 

o 

O <U 

«'S «3> S S 

Brežice . . . . 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupina tifumih bolezni. 
3 

Skupaj 12 10 

S r e z 
5-2 o > a 

Griža. — Dysenterie. 
Brežice . . 
Črnomelj . 
Kamnik . . 
Krško . . . 
Novo mesto 

10 
1 

Skupaj lf 

1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 

j Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

5 
1 
2 

i 
7 
3 
1 

5 
3 
2 
6 

20 

Ošpice. 

| 16 [ 7 

- Morbilli. 
j Kočevje . . . . 
i Kranj 
I Ljubljana, mesto 

Logatec . . . . 
Novo mesto . •• 
Radovljica . . . 

Skupaj 

2 
3 
4 
4 
1 
1 

15 10 

Kranj 
Ljubljana, mesto 

Davka. — Diphtérie et Croup. 

• i 2 ! • i 
3 2 ! 1 

Skupaj 1 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kranj . 
Krško . 

Skupaj 
1 

1 

1 

i* 
•** (ft 

(A O 

13 

6 
4 
4 

i 
7 
3 
1 

26 

3 | 1 

Vranieni prisad. — Anthrax. 

Krško | 2 j . j . ; . 
V L j u b l j a n i , dne 23. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske 
dr. Mayer s. r. 

3 

i 2 

oblasti 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 697/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov» 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 

izbrisan dr. Radivoj C a v i č , sreski sanitetni refe
rent v Šmarju pri Jelšah, ker se je preselil' v okoliš 
druge zbornice. 

V M a r i b o r u , dne 20. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 
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L. št. 31/28. 

Gibanje nalezljiva bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. avgusta 1928. 

S r e z 

Skupin* tUnmih bolem!. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Orila. — Dysenterie. 
Maribor, levi breg . j 1 
Slovenjgradec . . i 
Šmarje pri Jelšah . | 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava. . 
Gomji grad . . . 

\ Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Šmarje pri Jelšah . 

Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Pre val j e . . 

Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . , 
Prevalje 
Ptuj . . 

586 _ _ 
A VII 42/28. 1782 3 - 3 

Poklic neznanih dedičev. 
Ivan P a h i č, hlapec, rojen v Ptujski gori, srez 

Ptuj, je dne 25. novembra 1925. umrl, ne da bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Jakob Srebotnik, višji pisar
niški oficial v p. na Bregu pri Ptuju. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor pa bi se to ne zgo-
lilo, pripade zapuščina državi. 

. Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 8. avgusta 1928. 

Letnik X. 

knjiga Teharje, vi. št. 571 (gozd), cenilna vrednost 
3805 Din; najmanjši ponudok: 2536 Din 70 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 380 Din 5 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 28. julija 1928. 

1778 Vpisi v trgovinski register. 

A 110/28—15. 1756 3—2 

Poklic neznanih dedičev. 
Milan M a r t i n o v i č , restavrater v Rogaški 

.Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl, ne da bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Vinko Šket, 

posestnik v Rogaški Slatini. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
in izkazati svojo đedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor so zahteve dedičev 
izkazane, le-tem, kolikor pa bi se to ne zgodilo, pri
pade državi. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

Celje . 
Čakovec 
Maribor, levi breg 
Prelog 
Prevalje 

Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Prevalje 
Ptuj 

Prelog . 
Ptuj 

Skupaj . i 4 | 3 
V M a r i b o r u , dne 20. avgusta 1928. 

Za vedikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Јцгеско s. r. 

A 110/28—16. 1757 3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Milan M a r t i n o v i č , restavrater v Rogaški 
Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 3 dne 1 5 . o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na
daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

V 2 7 / 2 8 - 1 . 1795 2 - 1 

Amortizacija menice. 
Na prošnjo Ane K o l a r j e v e v Spodnji Hudinji 

št. 45 se uvaja postojianjc za amortizacijo baje iz
gubljene menice, ki so jo izdali dne 20. februarja 
1928. Franc Podbregar, Terezija Podbregar in An
gela Skamen — vsi v Spodnji Hudinji. št. 45 za 
znesek 50.000 Din. 

Imetnik te menice se pozivlje, naj jo predloži v 
4 5 d n e h od dne tega edikta podpisanemu sodišču, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je menica 
amortizirana in da nima moči. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 26. julija 1928. 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

697. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Čehostaklo Dr. Vane Radej in 

Bohumil Lisek, centrala u Beogradu, podružnica v 
Ljubljani. 

Obratni predmet: Družba prodaja steklo in por
celanaste predmete. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. julija 1928. 

Družbenika: Dr. Vane Radej in Bohumil Lisek. 
Podružnico v Ljubljani zastopa samostojno druž

benik Bohumil Lisek. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja njenemu 

napisanemu, natisnjenemu ali. s štanipiljko odtisnje
nemu besedilu družbenik Bohumil Lisek svojeročno 
svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

698. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Izdelovalnica in prodaja slašči

čarskih in medičarskih izdelkov Vitek & Co., družba 
z o. z. 

Obratni predmet: Družba izdeluje in prodaja slad-
čičarske in medičarsko proizvode vsake vrste. 

'Družbena pogodba z dne 4. julija 1928., prist. 
št. 1199/28. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Josip Vitek, trgovec v Ljubljani, 

Sv. Petra cesta št. 13, in Rihard Kraupner, sladčičar 
v Colju, Glavni trg št. 6. • 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja 
samostojno. 

i Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
napisano, natisnjeno ali štampiljilrano besedilo vsak 
poslovodja samostojno svoje ime. 

L j u b I j a n a, dne 12. avgusta 1928. 

699. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firmo: Tiskarna «Jadran», družba z o. z. 

v Slovenjgradcu. 
Obratni predmet: Družba tiska tiskovine vseh 

vrst, knjige, časopise itd. 
Družbena pogodba z dne 17. julija 1928. 
Osnovna glavnica znaša 10.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Frane Korenčin, tiskar v Slovenj-

gradcu št. 55. 
Za zastopanje je upravičen poslovodja Franc Ko

renčin. 
Podpis firmo: Besedilo firme podpisuje poslo

vodja Franc Korenčin sam. 
C e l j e , dne 3. avgusta 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 20/28—2. I 8 0 0 

Konknrzni oklic. 
Razglaeitev konkurza o imovini firme « T o v a » 

v Ljubljani, registrirane pod firmo: «Tova», družba 
z o. z. v Ljubljani. 

Konkurzni komisar: Jakob Antloga, višji de-
želnosodni svetnik v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Dinko Pue, odvetnik v Ljub
ljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 1 0 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Oglasitveni rok do dne 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
Ugotovitveni narok pri podpisanem sodišču dne 
2 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih v sobi št. 140. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 24. avgusta, 1928. 

E 1108/28—9. 1737 

Dražbeni oklic 
Na predlog J u g o s l o v a n s k e h r a n i l n i c e 

i n p o s o j i l n i c e v C e l j u bo dne 1 1 . s e p 
t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi 
št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba 
dveh tretjin nepremičnine: zemljiška knjiga Ostrož-
no, vi. št. 233 (zidana Tuša, parna in zemljišče), ce
nilna vrednost 7877 Din 40 p; najmanjši ponudek 
7877 Din 40 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 800 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 28. julijaJ 1928. 

E 1606/28—8. I 7 3 8 

Dražbeni oklic 
Na predlog drja. Antona O g r i z k a , odvetnika 

v Celju, bo dne 1 8 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 

700. • Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Bermež in drug, trgovina z žitom, 

moko in- drugimi mlovskimi proizvodi na veliko, 
Vrhnika. 

Obratni predmet: trgovina z žitom, moko in dru
gimi mlevskimi proizvodi na debelo. 

Družbena oblika': javna.trgovska družba izza dne 
10. julija 1928. 

Družbenika: J a n k o Bermež, trgovec na Vrhniki 
št. 28, in Ivan Rahne, trgovec na Selu št. 33, pošta 
Moste pri Ljubljani. 

Družbo zastopata kolektivno oba družbenika. 
Firma se podpisuje talco, da pristavljata njenomu 

napisanemu, natisnjenemu ali štampiljiranomu bese
dilu oba družbenika kolektivno svoja podpisa, 

L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

701. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Boh & Ko., jugoslovanska-ame-

riška tovarna za brezalkoholno izdelavo kvasa v 
Ljubljani: 

Iz družbe je izstopil javni družbenik Alojzij 
Križnic. 

Lastnik firme kot trgovec poedinec odslej Slavko 
Boh, trgovec v Ljubljani, Gosposvetska cesta št. 2. 

L j u b l j a n a , dne 30. julija 1928. 
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702. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Centralna vinama, d. d.: 
Ixbrisali so se Slani upravnega sveta Janko Dol

žan, Josip Lekan in Peter Podboršek; vpisala pa 
sta se dr. Josip Basaj, ravnatelj Zadružno »veze, in 
dr. Alojzij Zupan, profesor — oba v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 18. avgusta 1028. 

703. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska industrijska družba: 
V upravni svet je kooptiran Janko Jovan v 

Ljubljani, Kapiteljska ulica št. 3. 
S kolektivno prokuro so poverjeni ing. Kurt 

Hoffmann, tvornični ravnatelj, h. št. 138, dr. Maks 
Obersnel, tvornični uradnik, h. št. 44, in Egon 
Twordy, družbeni disponent, h. št. 167 — vsi na Jo-
senicah-Fužinah. 

L j u u b l j a n a , dne 12. julija 1928. 

704. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Križevska industrijska d. d.: 
Izbrisala sta se upravna svetnika Janko Gruden 

in Bela Berger; vpisali pa so se na novo upravni 
svetniki G e za. Hartner, veletržec in industrijec, 
Lujiza Hartner, soproga veletržca in industrij ca, in 
Josip Andersen, lekarnar •— vsi v Murski Soboti. 

L j u b 1 j a n a, dne 12. avgusta 1928. 

705. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prometna banka, d. d. v Ljub

ljani: 
Izbrisali so se upravni svetniki Anton Karel 

Kregaj-, Ivan Kregar in dr. Vladislav Pegan; vpisal 
pa se jo novi upravni svetnik Karel Dermastia, pro
fesor v Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a, dne 30. julija 1928. 

706. Sedež: -Ljubljana. 
Besedilo firme: Prometni zavod za premog, d. d.: 
Vpisal se je upravni svetnik Edo Praprotnik, 

trgovec v Ljubljani; izbrisal pa se' je. dr. Ivo Ben-
kovič. 

L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

707. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, glavna podružnica za Slovenijo — Ljubljana: 
Izbrisal se je upravni svetnik Robert Kollmann; 

vpisali pa so se na novo upravni svetniki Leon 
<j!assncr, tvorničar v Tržiču, Anton Pogačnik, trgo
vec v Podnartu, in Emerik Mayer, veletržec v Ljub
ljani, ki jim pristoji pravica, sopodpisovati podruž
nico po instrukcijah, veljavnih zanjo. 

L j u b l j a n a , dne 30. julija 1928. 

708. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Universal razpošiljalnica, družba 

z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 19. junija 1928. se je 

zvišala osnovna glavnica od 10.000 Din na 20.000 
Din ter jo popolnoma vplačana. 

Družbena doba se je podaljšala do dne 31. de
cembra 1938. 

L j u b 1 j a n a, dno 10. avgusta 1928. 

709. Sedež: Škofja Loka. 
Besedilo firme: Tovarna klobukov «šešir», d. d. 

v Škofji Loki: 
Prokura je podeljena Francu Plcstcnjaku, rav

natelju v Škofji Loki. 
L j u b l j a n a , dne 30. julija 1928. 

710. Sedež: Vrhnika, 
Besedilo firme: Konzervne tovarne, družba z 

o. z.: . 
Izbrisal se je poslovodja Ivan Megušar; vpisal 

pa se je dr. Feliks Hauer, upravni svetnik firme 
«Globus», d. d. na Vrhniki. 

L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

IH. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
711. Sedež podružnice: Ljubljana. 

Besedilo firme: Emil Rosenfeld, veletrgovina z 
moko, deželnimi pridelki in kolonijalnim blagom ter 
zastopstvo teh strok, kom. družba. 

Sedež glavnega podjetja: Zagreb. 
Obratni predmet: trgovina z moko, deželnimi pri

delki in kolonialnim blagom na debelo in zastopstvo 
teh strok: 

. Ker se jo poslovanje ustavilo. 
L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

1779 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 

712. Sedež: Loški potok. 
Besedilo firme: Zadruga za zavarovanje živine v 

Loškem potoku, registrirana zadruga z omejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen: 
a) zavarovati govejo živino članov zoper pogibel 

ali nezgode; 
b) pospeševati z vsemi zakonito dopustnimi sred

stvi živinorejo v svojem okolišu. 
Opravilni delež znaša 10 Din. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z rtjega, .petkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni pi

sarni in na krajevno običajni način. 
Načclništvo sestoji najmanj iz petih in največ iz 

osmih zadružnikov; člani prvega načelništva so: Jo
sip Avstel, posestnik na. Hribu št. 83; Josip Pospišil, 
posestnik v Dragi št. 3; Andrej Škrlj, posestnik v 
Retjah št. 113; Ivan Muhič, posestnik na Travi št. 18; 
Franc'Levstik, posestnik v Travniku št. 52. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
N o v o m e s t o , dne 10. avgusta 1928. 

713. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Zadruga za izdelovanje brezalko

holnih pijač v Mariboru, reg. zadruga z omejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarske koristi članov; zato a) izdeluje 
vsakovrstne brezalkoholne pijače in ustanovi v ta 
namen po potrebi tudi skladišče in podružnice, b) na
kupuje in prodaja vsakovrstno blago. 

Zadružna pogodba z dne 26. julija 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din in se mora plačati 

ob pristopu. Vsak zadmžnik jamči s svojim opravil
nim deležem in pa še z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo pismeno, t. j . z okrožnico 
na člane. 

Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani 
načelništva so: Henrik Senekovič, zasebnik v Mari
boru, Koroška cesta št. 26; Franc Senekovič, posest
nik in gostilničar v Zgornji Sv. Kungoti; Pavel 
Bauer, zasebnik v Mariboru, Mejna ulica št. 16. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. | 
Firma- se podpisuje tako, da postavljata ali po 

dva člana načelništva ali načelnik in en uradnik, : 
pooblaščen za to, pod njeno kakorkoli napisano ali i 
natisnjeno besedilo svojeročno svoja podpisa, i 

M a r i b o r, dne 9. avgusta 1928. 

714. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme.- Nabavljalna zadruga državnih 

uslužbencev v Murski Soboti, registrirana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, nabavljati 
članom življenske potrebščine in' ostale predmete za 
njih osebno in hišno rabo. Zadruga oddaja nabav
ljene potrebščine samo članom, in sicer za gotovino. 

Samo izjemoma, kadar je izvestnega blaga v za
družnem skladišču več, nogo člani povprašujejo po 
njem, sme upravni odbor prodati tako blago tudi 
nečlanom. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 20. junija 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din. Vsak član mora 

podpisati in vplačati vsaj en članski delež v znesku 
100 Din. Delež se mora vplačati ob pristopu; vendait-
pa ima upravni odbor pravico, dovoliti članom, da 
plačajo polovico deleža ob pristopu, ostanek pa т 
petih mesečnih zaporednih obrokih ali vos delež v 
desetih mesečnih zaporednih obrokih. Kdor v enem 
letu od dne, ko je vstopil v članstvo, ne vplača svo
jega deleža, izgubi vplačani znesek na korist zadruž
nega rezervnega fonda. Dokler se ne vplača; prvi 
delež, se ne morejo podpisati nadaljnji deleži. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele-
žom in pa z njega petkratnim zneskom. 

Oznanila se [izvršujejo z oglasom na vidnem me
stu v zadružnih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ludovik Vagaja, gimnazijski direktor 
(načelnik), dr. Slavko Šumenjak, sodni predstojnik 
(podnačelnik), Josip Gregore in Alojzij Lazar, davč
na oficiala, Ivan Punccr, kanclist pri sreskem pogla
varju, in Franc Gabrijelčič. šolski upravitelj — vsi 
v Murski Soboti. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Načelništvo padpisuje za zadrugo 

tako, da postavljata pod napisano, natisnjeno ali s 
štampilijo odtisnjeno besedilo njene firme svojeročno 
svoja podpisa po dva člana načelništva ali en član 

načelništva in uradnik, ki ga načelništvo pooblasti 
za sopodpisovanje (per procura) in prijavi za register. 

M a r i b o r , dne 9. avgusta 1928. « 

715. Sedež: Sveta gora, pošta Vače pri Litiji. 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga na Sveti gori, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga, ima namen, pospeše.-

vati gospodarstvo in niavno povzdigo članov; zato 
1.) sprejema od članov mleko, sir, maslo in druge 

milečne izdelke ter jih vnovčuje; 
2.) nabavlja in vzdržuje v dosego svojih name

nov stavbe, orodje in druge naprave; 
3.) prireja za člane strokovna predavanja o umni 

živinoreji, mlekarstvu in zadružništvu. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 13. julija 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo pred cerkvijo z enkratnim 

oklicem, po potrebi tudi s pismenimi obvestili posa
meznih članov in z oglasi v listih. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 
petih nadaljnjih odbornikov; člani načelništva. so: 
Ivan Beja, posestnik v Selcah (načelnik); Ivan Za-
gažen, šolski upravitelj na Sveti gori (podnačelnik); 
Ivan Jurič, posestnik v Rovišah (blagajnik); Franc 
Zibret, Miha Ocepek in Jakob Kovač —. vsi trije v 
Tirni, in Ivan Cirar v Rovišah (člani načelništva). 

Pravico, zastopati zadrugo, imata po dva člana 
načelništva tako, da se podpisujeta pod zadružno 
firmo. 

L j ü b 1 j a n a, dne 13. avgusta 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

716. Kmetijsko društvo v Zgor. Brniku, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Jakob Repuik; 
vpisal pa se je Mihael Bohinc, posestnik v Zgor
njem Brniku št. 14. 

L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

717. Hranilnica in posojilnica v Železnikih, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Gabriel Thaler. 
L j u b l j a n a , dne 12. avgusta 1928. 

Razglasi razoib uradov io oblastev. 
2 9 7 . 

Tarifna obvestila."1 

Ugodnost za izvoz presnih sliv čez št. Ilj-državno 
mejo in Jesenice-državno mejo. 

Presne slive, omotane, iz pozicije B 13-a-l-a. 
Do Jesenic-državne meje 

od postaj z nazivom: 
Brčko 
Brod 
Gunja 
•Sremska Raca 
Zupauja Savska obala 

Do St. Ilja-državne 
od postaj z nazivom: 
Brčko 
Brod 
Gunja 
Sremska Raca 
Županja Savska obala 

a) 
2820 p 
2165 p 
2780 p 
2865 p 
2675 p 

meje 
a) 

2670 p 
2015 p 
2630 p 
2715 p 
2525 p 

b) 
2390 p 
1920 p 
2365 p 
2420 p 
2295 p. 

b) 
22(55 p 
1790 p 
2235 p 
2295 p 
2165 p. 

P r i p o m b a : Predaja v prevoz kot sporovozno 
blago v vagonskih tovorih, plačilo voznine ad a) 
najmanj za 5000 kg, ad b) najmanj za 10.000 kg po 
tovornem ilistu in vagonu, če so izpolnjeni obči ve
ljavni tarifni predpisi 

Ti ziužani vozninski stavki veljajjo satino, če 
preda ena oseba ali firma v prevoz 1600 to omo
tanih presnih sliv ali če se pošlje ta količina na 
enega prejemnika v dobi od dne 10. avgusta do dne 
15. oktobra 1928. 

Pošiljke morajo biti predane v prevoz z direkt
nimi mednarodnimi tovornimi listi za dunajske po
staje, odnosno za postaje severno od Dunaja, ali v 
provozu skozi Avstrijo za Nemčijo in Češkoslovaško. 

Ugodnost se uporablja s povračilom voznine, če 
predloži upravičenec reklamacijo pri generalni di
rekciji državnih železnic (kontroli dohodkov, odseku 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 17. avgusta 1928., št. 189/LXH. 
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za rjovracanje voznine) najkesneje v treh mesecih 
po poteku roka, do katerega velja ugodnost. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
dne 2. avgusta 1928.; G. D. br. 49.372/28. 

* 
Promet potnikov in prtljage meu Italijo in Romunijo. 

Z dnem. 15. avgusta 1928. stopi v veljavo tarifa 
za direktno odpravljanje potnikov in prtljage med 
Italijo in Romunijo v provozu čez proge kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, Madžarske in Avstrije. 

S to tarifo so določena razen poediničnih še poto
vanja v skupinah. 

Skupine morajo šteti najmanj 25 članov. Dva 
otroka se štejeta za enega odraslega člana. Družba 
sme potovati v vseh razredih (vkljub § 14. železniške 
tarife, delu II., za prevoz potnikov z dne 1. marca 
1928.). Njen vodja je opremljen s specialno vozov
nico za vso družbo, vsak član pa s številčno (kon
trolno) karto. 

Tarifa je izdelana v dvojih valutah, in sicer v 
lirah za italijanske, kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, madžarske in avstrijske deleže in v lejih 
za romunske deleže. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 4. avgusta 1928.: G. D. br. 54.912/28. 
* 

Ugodnost za prevoz blaga čez Đevđelijo. 
Popravek tarifnega obvestila M. S. br. 33.905/26 

z dne 26. novembra 1926. 
V tarifnem obvestilu M. S. br. 33.905/26, ki je 

bilo objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» z dne 7. decembra 1926., 
št. 278/LXIX,* naj se prečrta v tretji vrsti prvega 
odstavka beseda: «našega». 

V drugem odstavku naj se prečrta v prvem 
stavku za besedami: «in ki veljajo za» besedo: «naš» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 3. avgusta 1928.; G. D. br. 20.239/VIH. -

* 
Zvišba supplementa za uporabo spalnih voz med

narodne družbe «Waggons Lits». 
Z veljavnostjo od dne 1. septembra 1928. se zvi

šuje supplement za uporabo spalnih voz družbe 
«Waggons Lits», in sicer pri I. razredu za 0-001 zla
tih frankov, pri H. razredu pa za 0-002 zlatih fran
kov od 1 km. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 13. avgusta 1928.; G. D. br. 49.882/28. 
* • 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 15. avgusta 1928. naj аз 
uvrsti v tej tarifi na 36. strani v izjemno tarifo br. 8. 
po abecednem redu v seznamek postaj, do katerih 
velja izjemna tarifa, tudi postaja z nazivom: Osijek 
Donji Grad. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 3. avgusta 1928.; G. D. br. 52.677/28. 

* 

Znižba rokov, prostih stojnine, na postajah z nazi
vom: Zagreb gl. kol. in: Zagreb Sava od 24 ur na 

6 ur. 
Zaradi velikega prometa s pošiljkami v vozovnih 

tovorih in zaradi natrpano-s-ti postaj se znižujejo z 
veljavnostjo od dne 16. avgusta do nadaljnje 'ia-
redbe na postajah z nazivom: Zagreb gl. kol. in: 
Zagreb Sava natovarjalni in raztovarjalni roki, pro
sti stojnine, od 24 na 6 delovnih ur. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. avgusta 1928.; G. D. br. 58.058/28. 

niškem viaduktu N. N.» gradbenemu oddelku pod
pisane direkcije, odseku za spodnji ustroj. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, naj se 
podado, vpoštevaje splošne in specialne pogoje, ki 
so interesentom na razpolago pri zgoraj navedenem 
odseku, za enotno ceno za 1 m3 zidovja, ne glede 
na to, ali je zidovjo opečno ali betonsko. 

Ponudba mora navajati vse pogoje, ki jih zahteva 
železniška uprava, in klavzulo, s katero se podjet
nik izrecno odpoveduje pravici, zahtevati med delom 
zvišek enotne cene. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. 

Vsak ponudnik mora položiti najkesneje do 
10. ure na dan licitacije pri blagajni podpisane direk
cijo kavcijo 5 % (inozemski državljan 10 %) ponu
jene vsote v gotovini ali v vrednostnih papirjih. 

Natančnejši podatki se dobivajo pri gradbenem 
oddelku podpisane direkcije v odseku za spodnji 
ustroj. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 21. avgusta 1928. 

Razne objave. 

Št. 956/28. ' 1TO7 
Objava. 

Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 
gospod dr. Egon S t a r e z dnem 24. avgusta 1928. 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 24. avgusta 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. Žirovnik s. r. 

Št. 1299/3-Ш-28. 

Razglas. 
1805 2—1 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani razpisuje 
na podstavi zakona o državnem računovodstvu jav
no pismeno ofertno licitacijo za popravljalna dela 
na spodnji etaži borovniškega viadukta, in sicer za 
izmenjavo slabega zidovja v izmeri 193-7 m3 betona 
in 75-3 m3 zidu. 

Ponudbe naj se izroče najkesneje do dne 1. o k 
t o b r a 1 9 2 8. do 11. ure v zapečatenem zavitku z 
napisom: «Ponudba za popravljalna dela na borov-

/115. 
Uradni list z dne 14. decembra 1926., št, 441/ 

Št. 46/17. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. avgusta 1928.:. 
1 rjava usnjena, denarnica, v njej 1 železniška 

legitimacija, razni dokumenti in 540 Din; 2 mlinski 
svileni siti; 4 m podloge za žensko obleko; 1 sre
brna moška žepna ura; 1 uhan iz platine z enim 
večjim in 1 manjšim briljantom; 1 listnica, z listkom 
za nabor in 1 delavska knjižica na ime: Gomboc; 
1 dnižinska knjižica s športno legitimacijo in 10 Din; 
1 knjižica in 330 Din; 1 nahrbtnik zeleno barve, v 
njem 1 dežni plašč; 1 železniška legitimacija na ime: 
Antonija Šetina; 1 zlata zapestnica v obliki obroča; 
1 usnjena ženska ročna torbica, v njej 1 brisača, 
1 glavnik 1 kos mila, 1 zrcalce, 1 robec, 2 ključa in 
20 Din; 1 siva usnjena ročna torbica, v njej 1 stekle
nica s parfumom, 2 žepna robca, 30 Din in nekaj 
drobiža; 1 usnjena črna denarnica, v njej razne 
listine in 180 Din; 1 srebrna žepna ura z usnjeno 
verižico; 3 klobuki (1 plišast, 1 črn in 1 rjav); ena 
usnjena^ torbica, v njej 2 ključa, 1 robec, 1 par roka
vic in 40 Din: ] jermen motorne žage; 1 ženska ura. 
z napisom «Zlatorog»; 1 ponjava iz bele kotenine za 
malo stojnico; 1 usnjena črna ročna torbica, v njej 
več'receptov drja. Hausa, 1 srečka, 1 bankovec za 
100 Din, 1 doza za pudro, 1 glavnik, 2 žepna robca, 
1 lonček, 1 »rebrna cigaretna doza z monogramom in 
1 zlato nalivno pero; 1 rjava usnjena listina, v njej 
nekaj računov na ime: Šumi, 1 ključ in 20 Din; 
1 zlat moški poročni prstan. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. avgusta 1928.: 

1 siv moški kilobu.k; 1 par ženskih nogavic; ena 
ženska kopalna obleka; 1 žoga; 1 del zlate verižice; 
1 ženski životec; 1 mala denarnica, v njej 1 prstan 
in druge drobnosti; 3 bankovci po 10 Din; 1 par 
otroških čevljev; 1 pes doberman; 1 male žepne 
škarje; 1 bankovec za 100 Din; 1 denarnica z manjšo 
vsoto denarja; 1 nikljasta moška, žepna ura; ena 
denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 ženska pletena 
jopica; 1 zimska suknja z 1 parom rokavic, 2 glav
nika, 1 madžarska knjiga in 1 bel klobuk. — V 
železniških vozovih so se našli ti—Io. predmeti: 1 foto
grafsko stojalo, 1 suknjič, 1 otroški jopič, 5 čepic, 
1 žensko krilo, 10 palic, 2 ženski torbici, 8 moških 
klobukov, 2 ključa, 1 ženski dežnik, 10 moških 
dežnikov, 2 srajci, 1 stara obleka., 1 otroški slamnik, 
1 prazna košara, 2 moška plašča, 1 zavitek obleke, 
1 zavitek starih čevljev in ročka iz blaga, 1 moški 
plašč. 1 nahrbtnik, 1 žoga, 1 ženski plašč, 1 torbica 
za spise, 1 ženski klobuk, 1 par rjavih čevljev, ena 
igrača (punčka), 2 ženski jopi, 1 dežni plašč in 1 kol. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 23. avgusta 1928. 

1801 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. avgusta 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 367,846.740-15 
Posijila 1.632,537.095-89 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,099.163-97 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163-— 
Saldo raznih računov . . . . . 504,237.667-56 

8.966,117.744-27 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v obteku 5.390,350.070-— 
Državni račun začasne zamene . . 294,099.163-97 
Terjatve državo po raznih računih 414,298.629-38 
Razne obveznosti 604,704.214-85 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
8.966,117.744-27 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskonru menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1794 Vabilo na izredni občni zbor. 
ki ga bo imela firma 

«Saturnus», 
d. d. za industrijo pločevinastih izdelkov 

v Ljubljani, 
dne 12. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih v sejni 
dvorani Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta št. 10, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Zvišba delniške glavnice od 1,000.000 Din na 
3,000.000 Din. 

2.) Izpromemba pravil, in sicer člena 7. gledo 
delniške glavnice. 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 

ki so položili pri blagajni Zadružne gospodarske 
banke, d. d. v Ljubljani, tri dni pred zborovanjem 
vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi vred. Delnico 
morajo ostati založeno do konca občnega zbora. Del
ničarji, ki tako izkažejo svojo glasovalno pravico, 
dobe legitimacije, ki se glase na njih ime ter nava
jajo število založenih delnic in nanje pripadajočih, 
£ l a , s o v - Upravni svet. 

1798 3-1 p o z i v „pnikom. 

Upniki P l o t a r . ske z a d r u g e v N o t r a n j i h 
g o r i c a h , r. z. z o. z., se pozivljejo, naj priglase 
po § 40. z. z. morebitne terjatve podpisanim likvi-. 
datorjem. T ., . , . 

J L i k v i d a t o r j i : 
Janez StražiSar, posestnik v Notranjih goricah št. 76. 
Matija Založnik, posestnik v Notranjih goricah št. 55. 
Franc Novak, posestnik v Notranjih goricah št. 39. 

1799 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo III. razreda I. deške me
ščanske šole v Ljubljani za šolsko leto 1925./1926. 
št. 5 na ime: Milan Blaganje z Vač. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Milan Blaganje s. r. 

1 7 7 2 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo I. c razreda II. državne 

realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1927./ 
/1928. na ime: Karel Fele iz Vidma. 

Proglašam ga za neveljavno. 
fa b Karel Fele s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

8 4 : V Ljubljani, dne 1. septembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a : 
298, Naredba o uvajanju uredbe o organizaciji posredovanja dela z dne 26. novembra 1927. 

Razglasi osrednje vlade. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
298. 

Na podstavi predpisa § 41. uredbe z dne 26. no
vembra 1927. predpisujem to-le 

Naredbo 
o izvajanju uredbe o organizaciji posre
dovanja dela z dne 26. novembra 1927.* 

L Obča določila. 
1. Ustanavljanje borz dela. 

§ 1 -
Od dne, ko jo stopila v veljavo uredba z dne 

26. novembra 1927., se smatrajo za ustanovljene te-le 
javne borze dela: 

1.) v okolišu delavske zbornice v Beogradu: 
javna borza dela v Beogradu; 

2.) v okolišu delavske zbornice v Zagrebu: javna 
borza dela v Zagrebu; 

3.) v okolišu delavske zbornice v Sarajevu: 
javna borza dela v Sarajevu; 

4.) v okolišu delavske zbornice v Splitu: javna 
borza dola v Splitu; 

5.) v okolišu dela.vske zbornice v Novem Sadu: 
javna borza dela v Novem Sadu; 

6.) v okolišu delavske zbornice v Ljubljani: javna 
borza dola v Ljubljani s podružnicama (ekpozitura-
ma) v Mariboru in v Celju. 

§ 2. 
Nove javne borze dela. se otvarjajo v krajih, 

kjer bi se ustanovile nove delavske zbornice, in sicer 
v enem letu po njih ustanovitvi. 

Nove podružnice se otvarjajo z odločbo ministra 
za socialno politiko na predlog centralnega odbora 
za posredovanje dela, če zahteva otvoritev upravni 
odbor pristojne javne borze dela. 

Nove ekspoziture se otvarjajo po sklopu uprav
nega odbora pristojne javne borze dela z odobritvijo 
centralnega odbora za. posredovanje dela. 

§3. . 
Ko se otvarjajo nove podružnice m ekspoziture, 

mora vpoštevati pristojni upravni odbor: 
1.) obče, gospodarske razmere in potrebe v dotič

nom okolišu; 
2.) možnost, izravnavati: ponudbe delovne moči 

v dotičnom okolišu in povpraševanje po njej; 
3.) .potrebo, izenačevati delovni trg mied mesti in 

vasmi v pretežno agrarnih okoliših. 

§ 4 . 
Poslovanje podružnic in ekspozitur nadzira pred

stavnik upravnega odbora pristojne javne borz« 
dela. V krajih, kjer uraduje inspekcija dela, gre 
predstavnikovo mesto inšpektorju dela, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. avgusta 1928., št. 183/LXI. — 
Uredbo glej v. Uradnem listu z dne 22. decembra 
1927., št. 494/127. 

Nadzorstvo se sme poveriti tudi posebnemu nad
zorstvenemu odboru, v katerega spadajo predstav
niki onih teles, ki prispevajo k vzdrževanju dotične 
naprave. 

§ 5 . 
Poleg borze dela za obče posredovanje se smejo 

ustanoviti tudi borzo dela za poedine stroke, in 
sicer ali kot samostalne naprave ali pa kot skupne 
naprave s sodelovanjem prizadetih zbornic, korpo-
racij ali organizacij. Uprava nad takimi strokov
nimi borzami dela se lahko poveri članom prizadetih 
organizacij, ki jim sme priznati upravni odbor pra
vico, odločati v zgolj strokovnih stvareh, ki so v 
zvezi s posredovanjem dela. 

2. Privatne borze dela. 

§ 6 . 
Borze dela, ki imajo obrtni značaj, smejo obsta

jati in se otvarjati edino po predpisih in v mejah 
naredbe ministra za socialno politiko o privatno^ 
profesionalnih borzah dela z dne 12. junija 1928.* 

§ 7 . 
Borze dela, ki nimajo obrtnega značaja, smejo 

obstajati poleg državnih ali javnih borz dela. 
Za. borze dela, ki nimajo obTtnega značaja, se 

smatrajo vse one borze dela, ki ne poslujejo zaradi 
zaslužka in z namero zaslužka. Za zaslužek' se nü 
smatra jemanje pristojbin ali taks za posredovalne 
posle, če služijo te pristojbine ali takse za to, da se 
pokrivajo stroški za vzdrževanje takih naprav, ali 
če služijo socialnim, kulturnim ali dobrodelnim na
menom. 

§ 8 . 
Te borze dela spadajo pod nadzorstvo upravnega 

odbora teritorialno pristojne javne borze dela. Po^ 
naredbi upravnih odborov morajo pošiljati pristojni 
javni borzi dela pregledano in potrjeno statistično 
gradivo, da se sestavljajo čim točnejši statistični 
izkazi o gibanju nezaposlenosti v državi. Prvenstvo 
za posredovanje dela imajo javne boTze dela, njih 
podružnice in ekspoziture. 

§ 9 . 
Upravni odbor sme dati takim borzam dola značaj 

in naslov svoje ekspoziture ter jim dodeljevati sub
vencije. Pogoje za sodelovanje predpiše upravni od
bor na predlog dotične naprave, ki mora izroči v 
tem primeru svojo soglasnost. Za otvarjanje eks
pozitur te oblike je obvezen pristanek centralnoga 
odbora za posredovanje dela, ki sme predpisati po
sebne pogoje. 

§10. 
Otvarjanje borz dela, ki nimajo obrtnega značaja, 

je vezano na prijavo pri upravnem odboru javne 
borze dela, Upravni odbor mora oceniti: 

1.) ali imajo dotične borze obrtni značaj ali ga 
nimajo; 

2.) ali služijo socialnim, kulturnim ali dobrodel
nim namenom; in 

3.) ali imajo možnost, (prikladne prostore in sred
stva), da bi koristno izvrševale to svojo nalogo. 

Prijave z mnenjem vred se pošiljajo v nadaljnje 
pristojno poslovanje velikim županom skladno z 
veljavnimi zakoni. 

§ 1 1 . 
Ce misli javna borza dela, da poedine borze dela 

ne izpolnjujejo pogojev iz predhodnega paragrafa, 
t. j . da njih poslovanje ne ustreza socialnim, kultur
nim ali dobrodelnim namenom, se sme pritožiti na 
ministrstvo za socialno politiko, ki odloči, ali imajo 
te borze dela tak značaj ali ga nimajo, in izda po 
tem svojo rešitev. Javne borze dela morajo to storiti 
vselej, čim se ugotovi, da predlagajo te borze vedo-
ma in jiamenoma, zoper socialne koristi države, ne
vestne in netočne statistične podatke o gibanju ne
zaposlenosti. 

§ 12. 
Značaj socialnih, kulturnih aH dobrodelnih borz 

dela imajo: 
1.) naprave samoupravnih oblastev; 
2.) naprave javnih delavskih in delodajalskih 

korporacij; 
3.) naprave delavskih društev, ki služijo zaščiti 

svojih ekonomskih, kulturnih in moralnih koristi; 
4.) naprave podpornih, dobrodelnih in kulturnih 

društev, ki jim je glavni' namen ali eden glavnih 
namenov posredovanje dela. 

Smatrati ni, da imajo značaj neobrtnih naprav' 
borze dela, ki služijo povsem ali pretežno koristim 
političnih strank. 

§ 13. 
V krajih, kjer se pokaže potreba in kjer obstoje 

za to prikladni prostori, smejo predpisati upravni 
odbori javnih borz dela s pristankom centralnega 
odbora za posredovanje dela^ da se osredotoči poslo
vanje vseh neobrtnih borz dela v teh prostorih; 
vendar pa so te borze dela zavezane, same trpeti 
stroške za razsvetljevanje, čiščenje in kurjenje pro
storov in stroške za obrazce poslovanja. 

3. Značaj in sestava organov za posredovanje dela. 

* Uradni list z dne 7. julija 1928., št. 225/64, in z 
dne 14. julija 1928., št. 239/66. 

§14. 

Javne borz« dela, njih podružnice in ekspoziture 
kakor tudi centralni odbor za posredovanje dela so 
samoupravne javne naprave, ki imajo v mejah svojih 
atribucij, predpisanih z uredbo, značaj oblastva. Kot 
pravne osebe smejo prevzemati obveznosti in pri
dobivati pravice. 

§ 1 5 . 
Samoupravni organi za posredovanje dela so: 
a) upravni odbori in ravnateljstva javnih borz 

dela; 
b) centralni odbor za posredovanje dela. 
Upravni organi za posredovanje dela so: 
a) javne borze dela; 
b) podružnice; in 
c) ekspoziture javnih borz dela. 

§16. 
Samoupravni organi se obnove, ko potečejo man

dati njih članov, vsako tretje, in sicer koledarsko 
leto. Najkesnejedo dne 15. decembra vsakega tret
jega leta se morajo konstituirati novi centralni od
bor za posredovanja dela v Beogradu in novi uprav
ni odbori jaraih borz dela v Beogradur***^ '"'" 

•jrt 
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Sarajevu, Split% Novem Sadu in Ljubljani po §§ 4., 
6., 6., 7., 8. in 9. uredbe z dne 26. novembra 1927. 

Upravni odbori morajo izvoliti v prvi seji svoja 
ravnateljstva, ki jih sestavljajo predsednik in dva 
Slana z enakim številom namestnikov. 

§ 17. 
Predsednike centralnega odbora in upravnih od

borov odreja po §§ 6. in 9. uredbe o organizaciji 
posredovanja dela z dne 26. novembra 1927. minister 
za socialno politiko. 

Njih imena se objavljajo v cSlužbenih Novinah». 
Predsednik centralnega odbora vodi v imenu 

centralnega odbora nadzorstvo nad službo za po
sredovanje dela. Kolikor ga ne vodi sam, ga nado
mešča pri javnih borzah dela predsednik upravnega 
odbora. 

Ostale člane centralnega odbora in njih namest
nike odrejajo samoupravna telesa, določena z uredbo 
o organizaciji posredovanja dela z dne 26. novem
bra 1927. 

§ 1 8 . 
Člani centralnega in upravnega odbora in njih 

namestniki smejo biti samo oni, ki so najmanj 24 let 
stari in ki uživaj o državljanske pravice. Stano
vati morajo vsaj šest mesecev v okolišu, ki spada 
pod pristojnost dotične javne borze dela. Predstav
nik delavcev sme biti samo oni, ki je po svojem 
trajnem poklicu delavec po predzadnjem odstavku 
§ 36. zakona o zaščiti delavcev ali ki je predstav
nik delavske zbornice ali gospodarskega društva 
delavcev. Predstavnik delodajalcev sme biti samo 
oni, ki redno zaposluje najmanj enega delavca ali 
ki je predstavnik delodajalske zbornice ali delo-
dajalskega gospodarskega društva. 

Uslužbenci posredovanja dela po uredbi o organi
zaciji posredovanja dela ne smejo biti člani central
nega odbora in upravnih odborov. 

§19 . 
Predsednik centralnega odbora in predsedniki 

upravnih odborov izgube svoje mesto: 
1.) če izgube značaj državnih uradnikov; 
2.) če se premestijo iz kraja, kjer je sedež do

tične naprave za posredovanje dela; 
3.) če nevestno ali neredno opravljajo poverjene 

dolžnosti; 
4.) če podado ostavko na svoje mesto. 
Člani centralnega odbora in upravnih odborov iz

gube svoje mesto: 
1.) če se.ugotovi, da nimajo državljanst^, kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali da so! ga 
•izgubili; 

2.) če se preselijo iz kraja, kjer je sedež dotične 
naprave za posredovanje dela; 

3.) če izgube delavsko ali delodajalsko svojstvo; 
4.) če nevestno ali neredno opravljajo poverjene 

dolžnosti; 
5.) če jih odpokliče korporacija, ki jih je od

poslala, ker se je izvolila nova uprava; in 
6.) če podado ostavko na svoje mesto. 

§20. 
Člani upravnih odborov in centralnega odbora 

so po predpisih veljavnih zakonov osebno in z vso 
svojo imovino solidarno odgovorni za škodo, ki bi 
jo prizadeli državi ali napravam za posredovanje 
dela, ker so nezakonito ali neredno opravljali svoje 
dolžnosti in prestopih" področje, določeno z uredbo. 
Ta odgovornost ne sme zadeti onega, ki je vložil 
takoj zoper sklep ali naredbo upravnega ali central
nega odbora protest na centralni odbor za posredo
vanje dela ali na ministrstvo za socialno politiko 
kot vrhovno nadzorstveno oblaetvo. 

§ 2 1 . 
Mesta, članov upravnih odborov so častna. Za 

seje, ki so se vršile, ne smejo prejemati člani ne ho
norarjev ne dnevnic ne kakršnihkoli nagrad. Člani 
centralnega odbora in ravnateljstev javnih borz dela 
in njih podružnic imajo pravico do dnevnice za eno 
tedensko sejo. Kolik bodi honorar, določa minister 
za socialno politiko na predlog centralnega odbora 
za posredovanje dela; zato postavi v proračua po
trebno postavko. 

4. Izredni prieednikl. 

§ 2 2 . 
Poleg onih, ki so namestniki članov, smejo pri

sostvovati sejam centralnega odbora, upravnih od
borov in ravnateljstev odposlanci korporacij, zasto-

/115. ' odborih, kakor tudi strokovnjaki, ki jih 
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pokliče na te seje predsednik na podstavi specialne 
pooblastitve. To pravico uporabljajo predsedniki, 
za zavaarujejo v dotičnih odborih zastopstvo žen
skam. Ti izredni prisedniki imajo posvetovalen glas. 
Na seje upravnega odbora in ravnateljstva se morajo 
redno vabiti oblastni inšpektorji dela. 

§23. 

Upravni odbori imajo dolžnost, javnim borzam 
dela, njih podružnicam in ekspozituram zavarovati 
moralno in materialno sodelovanje samoupravnih 
oblast ev in teles. Upravni odbor sme priznati takim 
korporacijam, tudi če so že zastopane v dotičnem 
odboru, pravico do novega ali močnejšega zastop
stva, sorazmerno z dotacijami, ki jih naklanjajo temu 
namenu. 

Ce so ta samoupravna telesa že zastopana v 
upravnem odboru, obstoji močnejše zastopstvo v 
tem, da dobe njih predstavniki nov glas ali nove 
glasove. Drugače pa spadata v upravni ali v nad
zorstveni odbor dotične naprave za posredovanje 
dela največ dva predstavnika. 

Sorazmerna višina dotacij se računi glede na vse 
proračunske osebne in materialne izdatke (plače, 
pisarniške izdatke in neposrednje podpore nezapo
slenim delavcem). 

5. Poslovni predpisi. 

§24 . 
Centralni odbor, osrednja borza dela kakor tudi 

javne borze dela m njih podružnice morajo imeti 
svoje napise in okrogle pečate, opremljeno z držav
nim grbom. Napisi in pečati imajo naslov: cCentralni 
odbor za posredovanje rada u Beogradu»; «Javna 
borza dela v »; «Podružnica javne borze 
dela v »; «Ekspozitura javne borze dela 
v ». 

Upravni odbori in ravnateljstva javnih borz dela 
rabijo pečat javne borze dela. 

Poslovni jezik je srbsko-hrvatsko-slovenski. 

§ 2 5 . 
V mejah določil te naredbe' si smejo predpisati 

javne borze dela statute in poslovnike, ki jih potrdi 
centralni odbor. 

Centralni odbor je upravičen, predpisati enoten 
statut in poslovnik za vse javne borze dela v državi. 

§26 . 
V administrativnih poslih za posredovanje dela 

občujejo upravni organi javnih borz dela, njih po
družnic in ekspozitur med seboj neposredno, ne 
glede na svojo teritorialno pristojnost. 

V vseh ostalih organizatornih poslih se vrši 
upravno poslovanje po nadrejenih upravnih organih, 
če ne odredi centralni odbor za posredovanje dela 
ali ravnateljstvo izjemoma kaj drugega. 

Pošto javnih borz dela, njih podružnic in ekspozi
tur podpisujejo šefi borz dela (poverjeniki) glede 
vseh poslov, ki niso izrecno pridržani predsedniku 
•upravnega odbora ali ravnateljstvu. 

Uradno glasilo javnih borz dela je «Kadnička 
£aščita» v Zagrebu, glasilo osrednjega urada za za
varovanje delavcev. Tiskarski stroški zadevajo 
enako vse javne borze dela. 

II. Upravni odbori. 

1. Funkcije In sestava upravnega odbora. 

§27. 

Upravni odbor ima te-le odločujoče funkcije: 
1.) izpodbuja in organizira posredovanje dela v zvezi 
z ostalimi socialnimi nalogami države v dotičnem 
okolišu; 2.) odobruje in podaja proračunske pred
loge; 3.) odobruje in predlaga zaključne račune; 
4.) postavlja, povišuje in odpušča uslužbence po 
predpisih uslužbenske pragmatike; 5.) opravlja vse 
posle, po katerih prevzemajo javne borze dela ob
veznosti in odstopajo pravice; in 6.) opravlja vse 
posle, ki jih prenese nanje s posebnimi naredbami 
ministrstvo za socialno politiko ali centralni odbor 
za posredovanje dela. 

§ 2 8 * 

Upravni odbor ima sedež na sedežu delavske 
zbornice; sestavlja ga sedem članov in sedem na
mestnikov. 

* Četrti odstavek tega paragrafa je priobčen po 
popravku v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 17. avgusta 1928., št. 189/ 
/LXn. 

Letnik X. 

Predsednika upravnega odbora javno borze dela 
postavi minister za socialno politiko izmed državnih 
uradnikov, ko je zaslišal pristojnega velikega žu
pana in oblastni odbor. Ta uradnik mora biti ali so
cialni referent velikega župana ali pa drug uradnik, 
ki je zadosti izveden v socialnih stvareh. Namestnik 
predsedniku upravnega odbora jo oblastni inspektor 
dela. 

Delavska zbornica odredi v upravni odbor dva 
predstavnika in dvà namestnika iz svojega članstva 
(plenuma). Delavsko zbornice, ki ne razpolagajo v 
skupščini (plenumu) z dvotretjinsko večino, odrede 
drugega člana in drugega namestnika izmed naj
močnejše manjšine v članstvu plenuma. 

Oblastni odbori izvolijo, ko so zaslišali pristojno 
trgovsko-industrijsko-obrtniško zbornico, enega svo
jega predstavnika in njegovega namestnika kot pred
stavnika delodajalcev, drugega svojega predstav
nika in njegovega namestnika kot predstavnika de
lavcev pa izmed svojih oblastnih odbornikov ali 
uradnikov socialnopolitične stroke. 

Okrožni uradi imenujejo enega svojega pred
stavnika in njegovega namestnika delodajalca in 
enega svojega predstavnika in njegovega namest
nika delavca izmed članov ravnateljstva (samo
uprave). 

2. Seje upravnega odbora. 

§29. 
Upravni odbori se sestajajo na redne seje enkrat 

na mesec, in sicer, če je mogoče, prvo soboto v 
mesecu. 

Seje sklicuje predsednik. Vabilo mora navajati 
čas, kraj in dnevni red seje. Seje se morajo vršiti 
po možnosti v prostorih javne borze dela. 

Dnevni red za sejo upravnega odbora sestavlja 
predsednik na predlog ravnateljstva. V dnevni red 
se morajo uvrstiti predmeti, ki jih določi ali upravni 
odbor ali predsednik ali katerih uvrstitev zahteva 
en član upravnega odbora pismeno najmanj tri dni 
pred sejo. 

§30. • 
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna v nje

govi seji več nego polovica članov. Sklepa z večino 
glasov, sklepi pa so polnoveljavni, če jim pritrdi 
predsednik. 

Glasovanje je javno; tajno se glasuje pri izboru 
uslužbencev, pri razpravljanju o disciplinskih pre-
greških uslužbencev ali na zahtevo predsednikovo 
alli dveh prisotnih članov. 

Glasovalno pravico imajo samo člani dotičnega 
odbora ter jo izvršujejo osebno. 

Nihče ne sme prisostvovati glasovanju ali skle
panju o predmetu, v katerem je osebno prizadet. 

Uspeh glasovanja se vpiše v zapisnik. 

§ 3 1 . 
Tajniško dolžnost opravlja šef javne borze dela 

ali njegov namestnik, odnosno uradnik, ki ga od
redi predsednik neposredno pred začetkom seje. 

Zapisnik podpišejo predsednik in člani odbora 
kakor tudi zapisnikar. 

§32. 
Ce se predsednik ne strinja s sklepom večine, 

mora vročiti v treh dneh obrazloženo vlogo central
nemu odboru, ki jo je dolžan rešiti v 16 dneh od 
dne, ko jo je prejel. Drugače se smatra dotični sklep 
za potrjenega. Rešitev centralnega odbora je do
končna. 

§ 3 3 . 

Če zaporedoma na dve pismeno sklicani seji ne 
pride predpisano število članov, je predsednik upra
vičen, v tretji seji a kolikršnimkoli številom prisot
nih članov storiti polnoveljavne sklepe, za katere 
je treba soglasnosti. 

§34. 
Sejni zapisniki se pošiljajo redno centralnemu 

odboru za posredovanje dela, ki jih sme razveljaviti, 
če se ne skladajo z obstoječimi predpisi, veljavnimi 
za posredovanje dela. 

§ 3 5 . 
Seje upravnih odborov niso javne. Seji uprav

nega odbora predseduje predsednik ali njegov na
mestnik. Predsednik pazi, da se vzdržuje poslovni 
red in da se očuva mirno razpravljanje. 

Redovne kazni, s katerimi se smejo kaznovati 
člani, so: 

a) opomin na red; 
b) odtegnitev besede; 
c) izključitev iz seje. 
Prvi dve kazni izreka predsednik ali njegov na

mestnik, tretjo pa upravni odbor T, veČino glasov. 

Odgovi 
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Razveljavitev mandata odredi minister za social
no politiko, če'se opravljajo dolžnosti neredno in 
nevestno, na predsednikovo zahtevo ali po sklepu 
dotičnega upravnega odbora na podstavi posled
njega odstavka, v § 14. uredbe z dne 26. novembra 
1927. in na predlog centralnega odbora za posredo
vanje dela. V tem primeru zahteva predsednik uprav
nega odbora od dotičnih korporacij, naj odrede na
mesto dotičnega člana ali namestnika koga drugoga; 
če tega ne store v 15 dneh, ga imenuje minister za 
socialno politiko na predlog predsednika dotičnega 
upravnega odbora izmed delavcev ali delodajalcev, 
kakor je bil član pač predstavnik enih ali drugih. 

3. Proračun. 

§86. 
Vsako leto, najkesneje do dne 15. maja in do 

dne 15. novembra, morajo poslati upravni odbori 
centralnemu odboru za posredovanje dela v Beo
gradu v odobritev svoje predloge proračuna tako 
za javne borze dela kakor tudi za njih podružnice. 

Če se ti predlogi ne pošljejo v označenem roku, 
izdela centralni odbor za dotične javne borze dela 
proračun, po katerem se morajo ravnati. 

Če centralni odbor do dne 30. junija ali do dne 
31. decembra ne odobri proračuna, se podaljšajo 
stari proračuni najdlje za šest mesecev. 

§37. 

O upravljanju proračun sikih sTedstev izda cen
tralni odbor obče predpise; specialne predpise pa 
izda, ko določa semestralni proračun. Ti specialni 
predpisi veljajo samo za dotično proračunsko pofa-
letje. 

4. Uslužbenci. 

§38. 

Uprava javnih borz dela je poverjena uradnikom, 
za katere veljajo predpisi uslužbenske pragmatike. 
Ker so javnim borzam dela poverjene važne državne 
funkcije, morajo zadoščati uradniki v moralnem in 
političnem pogledu vsem onim pogojem, ki veljajo 
za državne uradnike. Zaprisezajo se tako kakor 
državni uradniki. 

§39. 

Uslužbenci javnih borz dela opravljajo posle za 
posredovanje deda, kakor so jim predpisani z ured
bo, naredbami in pravilniki, izdanimi na podstavi 
uredbe. Odgovorni so za pravilno uporabljanje pred
pisov ter morajo izvrševati naredbe ravnateljstev in 
upravnih odborov, kolikor ne nasprotujejo nared-
bam centralnega odbora za posredovanje dela ali 
ministrstva za socialno politiko. 

§40. 

Upravni odbori in ravnateljstva občujejo z usluž
benci borze dela po svojih predsednikih in po šefih 
ali poverjenikih dotičnih institucij ali njih namest
nikih, člani upravnih odborov in ravnateljstev imajo 
pravico, med uradnimi urami prisostvovati poslo
vanju pri borzah dela. S predsednikovim pristankom 
imajo pravico, vpogledovati knjige, akte ali druge 
spise; niso pa upravičeni, dajati upravi borze dela 
neposrednjih naredb. 

§ 41. 
Šefi, poverjeniki in blagajniki ali vršilci blagaj

niške dolžnosti so odgovorni za to, da se pravilno 
upravljajo sredstva za posredovanje dela, ki jih jim 
dajo na razpolago upravni odbori in1 ravnateljstva 
na podstavi odobrenega proračuna. Šefi so odgo
vorni kot nakazovalci za vsako prestopitev pro
računskih kreditov, če nimajo za to pristojne odo
britve. 

§ 42. 
Administracija posredovanja dela se vrši po 

borzi dela. Šefi borz della odrejajo vse, česar je 
treba, da se nezaposleni delavci zaposlujejo, pošiljajo 
na delo in podpirajo, kolikor ni to z uredbo ali 
z določili, izdanimi na nje podstavi, predpisano dru. 
gače. Ce gre pristojnost ravnateljstvom, imajo šefi 
pravico predlaganja. . . 

§ 43. 
Uslužbenci so. podrejeni šefom ali ostalim svojim 

starejšinam, katerih naredbe morajo izvrševati v 
mejah obstoječih zakonov in polnoveljavnih pred
pisov. Z nadzorstvenimi, samoupravnimi ali central
nimi organi za posredovanje dela občujejo posredno 
po svojih starejšinah. Izvrševati morajo neiposrednje 
naredbe centralnega odbora za posredovanje dela v 
vseh poslih, ki se nanašajo na občo administracijo 
posredovanja dela, kot centralnega organa samo
uprave in uprave za posredovanje dela. 

§ 44. 

Za postavljanje, poviševanje in odpuščanje urad
nikov veljajo predpisi uslužbenske pragmatike. Urad
niki, postavljeni ali potrjeni z odlokom ministra za 
socialno politiko, se ne smejo odpustiti brez odo
britve centralnega odbora. Zoper odlok centralnega 
odbora, s katerim se odobritev odreče, je dopustna 
pritožba na ministra za socialno politiko. 

5. Zastopanje in administracija. 

§ 4 5 . 

Proti oblastvom in drugim osebam zastopa javno 
borao dela, njene podružnice in ekspoziture pred
sednik upravnega odbora in šef javne borze dela. 
Predsednik sme poveriti s pristankom tega odbora 
to nalogo komu izmed poslovalcev upravnega od
bora ali uradnikov javne borze dela v mejah poob
lastitve, ki se jim da. 

§46. 
Akte, s katerimi prevzemajo javne borze dela 

obveznosti ali odstopajo pravice; morajo podpisati 
predsednik in dva člana upravnega odbora po pred
hodnem zapisniški potrjenem sklepu upravnega od
bora. Vso ostalo administrativno pošto upravnega 
odbora podpisuje predsednik ali njegov namestnik. 

III. Ravnateljstvo. 

1. Punkcije in sestava ravnateljstva. 

§47. 
Ravnateljstvo ima proti upravnemu odboru ekse-

kutivno funkcijo in opravlja posle z njemu delegira
nim uradom po naredbah, ki jih izdajajo centralni 
odbor in upravni odbori na podstavi uredbe, in sicer; 

1.) izvaja proračun; 
2.) kontrolira in daje računske vize za porab

ljanje kreditov; 
3.) neposredno nadzira upravo borz dela; 
4.) dovoljuje izredne podpore; 
5.) rešuje vsa ona vprašanja, ki mu jih poveri 

ministrstvo za socialno politiko, centralni odbor za 
posredovanje dela ali upravni odbor. 

§ 48. 
Ravnateljstvo izvaja! po svoji eksekutivi javne 

borze dela, odnosno podružnic in ekspozitur, vse, 
kar sklene upravni odbor v stvareh administra
tivnega in denarnega značaja. Ravna celokupno 
poslovanje borze dela, pazi, kako funkcionira ad
ministrativni aparat in kako opravlja službo pod
rejeno uradništvo, Kakršen jo pač uspeh tega poslo
vanja, predlaga ravnateljstvo upravnemu odboru 
sprejemanje, odpuščanje, poviševanje in nagrajanje 
uradništva ter mu podaja tudi predloge organiza-
tornega značaja. V ta namen mora vzdrževati rav
nateljstvo čim tesnejše zveze z delavskimi organi
zacijami in skrbeti za koordiniranje vseh poslov 
glede posredovanja dela in dajanja podpor v okolišu 
dotične javne borze dela ali njene podružnice. 

§49. 
Ravnateljstvo ima. praviloma sedež v prostorih 

javne borze dela. 
V ravnateljstvo javne borze dela. spada predsed

nik upravnega odbora kot predsednik ravnateljstva. 
Predsednikov namestnik je oblastni inspektor dela. 

Ostala člana ravnateljstva, in sicer enega pred
stavnika delavske zbornice in njegovega namestnika 
in enega predstavnika oblastnega odbora in njego
vega namestnika, izvoli izmed sebe upravni odbor, 
tako da so zastopani delodajalci in delavci. 

2. Seje. 

§50 . 
Ravnateljstvo se sestaja, enkrat na teden na 

poziv svojega predsednika. Seje se morajo vršiti, 
če ni posebne ovire, vedno na določen dan v tednu, 
da se lahko po tem uravna poslovanje javnih borz 
dela. Sklepa se. z večino glasov: s predsednikovim 
glasom in glasom enega člana. 

Sklepi ravnateljstva so polnoveljjavni, če jim 
pritrdi predsednik. Če jim ne pritrdi, se mu je treba 
obrniti na upravni odbor, ki mora odločiti o njih v 
prihodnji seji. Če upravni odbor v tej seji no odloči 
ne dokončno ne odložilno, je smatrati sklep večine 
za končno potrjenega. 

Drugače pa veljajo analogni predpisi, ki so dolo
čeni za upravne odbore z 2. oddelkom II. poglavja 
te naredbe. 

3. Izvajanje proračuna. 

§ 61. 
Da se zavaruje kontrola nad uporabljanjem kre

ditov, določenih javnim borzam dela za stroške ad
ministracije kakor tudi za podpiranje nezaposlenih 
delavcev, otvarja ravnateljstvo javnih borz dela 
javnim borzam dela trimesečne kredite, ampak izroča 
jim samo tolike vsote, kolikršne so neizogibno po
trebne za poslovanje borz dela; vendar pa gleda na 
to, da poslovanje ne trpi zaradi nezadostne dotacije. 
S pristankom upravnega odbora sme pooblastiti rav
nateljstvo predsednika, da vrši dispozicije s krediti 
do zneska 10.000 dinarjev, in eicer za določene vrste 
izdatkov; toda treba je, da ravnateljstvo naknadno 
v prvi prihodnji seji odobri učinjene izdatke. 

§52. 
Izplačila vrši blagajna dotične javne borze dela., 

in sicer: 
1.) za izredne izdatke in izredne podpore po spe

cialnih nalogih, ki jih je podpisal predsednik; 
2.) za redne izdatke (personalne; pisarniške in 

za redne in potne podpore) po generalnem naloga 
predsednikovem in enega člana ravnateljstva, e ka
terim s© globalno določijo vsote, ki se smejo po
rabiti za dotični mesec. — Sipecialni nalogi ee iz
dajajo, kadar se pokaže potreba za to, generalni 
nalogi pa najkesneje v poslednji mesečni seji rav
nateljstva za prihodnji mesec. 

§ 5 8 . 
Ravnateljstvo mora najmanj enkrat na mesec 

pregledati celokupno denarno poslovanje vseh borz 
dela, in sicer javnih borz dela neposredno, podruž
nic in ekspozitur pa po javni borzj: dela. Na pre
gledane in odobrene račune postavOga vize. če se 
osporavajo izdatki, ki jih je učinil šef javne borze 
dela, podružnice aH poverjenik ekspoziture, mora 
priobčiti predsednik stvar v odločitev upravnemu-
odboru. Zoper odločbo upravnega odbora je do
pustna pritožba na centralni odbor za posredovanje 
dela, ki odloči dokončno. Če se osporavajo izdatki, 
učinjeni po predsednikovem nalogu, odloči o tem 
centralni odbor za posredovanje dela, zoper čigar 
odločbo je dopustna pritožba na ministra za socialno 
politiko. 

§54 . 
Ravnateljstvo mora poskrbeti, da se podado pro

računski predlogi pravočasno, t. j . najmanj1 dva 
meseca pred potekom proračunskega poluletja, 
upravnemu odboru v nadaljnje poslovanje. 

Ravnateljstva javnih borz dela in podružnic jav
nih borz dela predlagajo dva meseca po poteku pro
računskega poluletja pregledane in vidirane zaključ
ne račune z vsemi izpričujočimi dokumenti vred 
upravnemu odboru, ki izvrši nadpregled računskega 
poslovanja ter da ravnateljstvu in osebju borz dela 
razrešnico. 0 pregledu zaključnih računov in o uspe
hu tega pregleda predloži upravni odbor central
nemu odboru z zaključnimi računi' vred izčrpno 
poročilo. 

4. Zastopanje in administracija. 

§ 55. 
Proti oblastvom in tretjim osebam zastopata rav

nateljstvo predsednik ali njegov namestnik, in šef 
javne borze dela ali njegov namestnik. Ravnatelj
stvo občuje v svojem imenu in v imenu upravnega 
odbora s centralnim odborom za posredovanje dela 
neposredno, razen v primerih § 27. te naredbe. Ko
respondenco ravnateljstva podpisuje predsednik aiti 
njegov namestnik. 

§ 56. 
Naloge za izplačila dotacij v blagajno borze dela 

podpisuje predsednik ali, kadaT je odsoten, njegov 
namestnik z enim članom ravnateljstva. Svoje pod
pise morajo pravočasno deponirati pri denarnem 
zavodu, ki hrani kredite dotične javne borze dela. 

V nujnih primerih odreja izplačila, Če jih zahteva 
sef javne borze dela, centralni odbor za posredovanje 
dela 

IV. Centralni odbor za posredovanje dela* 

1. Funkcije in sestava centralnega odbora. 

§57. 
Centralni odbor za posredovanje dela je vrhovni 

organ samouprave in uprave službe za posredovanje 
dela v državi. 

Centralni odbor za posredovanje dela kot cen* 
traini samoupravni organ službe za posrê *—-"•'•" 
dela ima to-le področje: 1.) izdaja obče nart 
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obča. navodila v mejah pooblastitve, ki mu je dana; 
2.) pregleduje proračunske predloge in odobruje pro
račune za posredovanje dela; 3.) odobruje zaključne 
račune posredovanja dela; 4.) ustanovi centralo za 
socialna vprašanja za vso državo v sodelovanju s 
predstavniki države, samouprave in organizacij. 

V področje centralnega odbora za posredovanje 
dela kot upravnega organa službe za posredovanje 
dela spadajo funkcije direkcije za posredovanje dela 
in funkcije nadzorništva nad posredovanjem dela. 
Funkcije direkcije za posredovanje dela so: 1.) skrb 
za nabiranje denarnih sredstev; 2.) reguliranje doma
čega delovnega trga; 3.) reguliranje posredovanja 
dela v inozemstvu; 4.) centralna statistika in znan
stveno obdelovanje problemov o posredovanju dela; 
5.) dopisovanje z mednarodnimi napravami za po
sredovanje dela. — Funkcije nadzorništva nad po
sredovanjem dela so: 1.) vrhovno nadzorstvo nad 
administrativnim in 2.) nad denarnim poslovanjem 
službe za posredovanje dela v državi. 

§ 5 8 . 
Centralni odbor za posredovanje dela ima sedež 

v Beogradu ter j« sestavljen iz predsednika, ki ja 
uradnik oddelka za zaščito delavcev, in h dveh 
članov: enega predstavnika zveze industrij ce v v 
Beogradu, odrejenega sporazumno z industrijsko, 
trgovsko in obrtniško zbornico v Beogradu, in iz 
enega predstavnika centralnega tajništva delavskih 
zbornic v Beogradu kakor tudi iz njiju namestnikov. 

Predsednikov namestnik je šef osrednje inspek-j 
cijo dela. Kadar je šef osrednje inspekcije dela od- j 
eoten, si odredi predsednik namestnika izmed urad-j 
nikov pri oddelku za zaščito delavcev najdlje za, 
dva meseca. ! 

i 
2. Seje centralnega odbora. j 

§ 59- ! 
Centralni odbor so sestaja na redne seje enkrat j 

na teden na predsednikov pismeni poziv. Razen na 
redne saje sme pozivati predsednik člane tudi na 
izredne seje, ki jim morajo prisostvovati. 

S pozivom vred se pošlje dnevni red, ki pride na 
razpravo v seji. 

Seje se vrše praviloma v prostorih centralnega 
odbora za posredovanje dela. 

§60. 
Za polnoveljaven sklep centralnega odbora je 

treba predsednikovega glasu. Sklep, sprejet z večino 
glasov, a zoper predsednikov glas, postane izvršen 
šele, ko ga. odobri minister za socialno politiko, od
nosno, ko poteče lSdnevni rok, če ne izda minister 
za socialno politiko dotlej nobene odločbe. 

Sejam centralnega odbora prisostvuje praviloma 
odposlanec glavne kontrole, odrejen za to, da vodi 
nadzorstvo nad imovino javnih bora dela. 

Sejam centralnega odbora smejo prisostvovati 
poleg članov in njih namestnikov odposlanci korpo-
racij, zastopanih v centralnem odboru, strokovni 
državni ali samoupravni uradniki, predstavniki delo-
dajalskih in delavskih zbornic, korporacij in organi
zacij kakor tudi dobrodelnih, kulturnih in socialnih 
društev, ki jih povabi centralni odbor na posveto
vanje ali na sodelovanjo bodisi po svoji iniciativi, 
bodisi na zahtevo ministra za socialno politiko. 

3. Osrednja borza dela. 

§ 61. 
Tajniške in blagajniške posle centralnega odbora 

za posredovanje dela vodi osrednja borza dela. 
Osrednja borza dela je pomožni administrativni or
gan centralnega odbora za posredovanje dela ter 
opravlja njegove posle pod neposrednjim nadzor
stvom predsednika centralnega odbora ali nj'egovega 
namestnika. 

§62 . 
Starejšina osrednje borze dola je šef, ki ga po

stavi minister za socialno politiko na predlog cen
tralnega odbora za posredovanje dela. Sef osrednje 
borze dela mora imeti fakultetno izobrazbo. Pred
nost gre uradnikom t visoko komercialno ali socio
loško šolo ali pravnikom s teoretično ali praktično 
komercialno izobrazbo. Ce takih kompetentov ni, 
mora biti šef osrednje borze dela pravnik. Šef osred
nje borze dela je tajnik centralnega odbora; postav
lja se samo po razpoložnih sredstvih in pokazani 
potrebi. 

§ 6 3 . 
Osrednja borza dela občuje z javnimi borzami 

dela samo po pooblastitvi in v imenu centralnega od-
. . . . p £ l | t o osrednje borze dela podpisuje predsed-

nradnik. ki ga za to pooblasti predsednik. To 

Odgov 

pooblastitev jo treba predhodno priobčiti vsem or
ganom za posredovanje dela v državi ter jo časovno 
omejiti. Pooblastitev se mora obnoviti najmanj, vsa
ki dve leti. 

§64. 
Centralni odbor za posredovanje dola sprejema 

v službo osrednje borze dela praktikante, ki jih 
predlaga za definitivno postavitev ministru za so
cialno politiko po predpisih uslužbenske pragmatike. 

Uradniki, postavljeni z ministrovim odlokom ali 
potrjeni s takim odlokom, se ne smejo odpustiti brez 
ministrovega pristanka. 

4. Zastopanje in administracija. 

§65. 
Proti oblastvom in tretjim osebam zastopa cen

tralni odbor za posredovanje dela njegov predsed
nik ali oni, ki ga odredi centralni odbor, v mejah 
pristojnosti, dane s pooblastitvijo. 

Akte, s katerimi prevzema centralni odbor ob
veznosti ali odstopa pravice, podpisuje ves odbor. 

Vso administrativno pošto centralnega odbora 
podpisuje predsednik aH njegov namestnik. 

§ 66. 
Uprava centralnega odbora za posredovanje dela 

vodi po členu 110. finančnega zakona za leto 1922./ 
/1923. in po naredbi ministra za socialno politiko 
št. 10.810/22 pregled in evidenco o pravilnem nabi
ranju prispevkov za borze dela v okolišu poedinih 
okrožnih uradov, ki morajo centralnemu odboru 
redno poročati o višini nabranih prispevkov za borze 
dela in o dispoziciji s temi sredstvi, da se more po 
poteku šestmesečnega roka nabrana imovina pra
vilno porazdeliti na poedine javne borzo dela. Ob
enem morajo skrbeti, da se prispevki Tcdno obre
stujejo. 

S 67. 

Centralni odbor za posredovanje dela vodi po
sebno nadzorstvo nad poslovanjem samoupravnih m 
upravnih organov za posredovanje dola, zlasti glede 
na denarno stran. To nadzorstvo ni drugega nego 
voditev kontrole, aH se organi za posredovanje dola 
ravnajo po predpisih uredbe in po naredbah, izdanih 
na podstavi uredbe, ali izpolnjujejo svoje zakonske 
obveznosti in ali porabljajo svoje dohodke za na
mene, določene z zgoraj omenjenimi predpisi in s 
proračunom. 

V ta namen mora pregledati po pokazani potrebi, 
najmanj pa enkrat na leto, poslovno in imovinsko 
upravo in celokupno denarno in tehnično administra
cijo javnih borz dela ter ukreniti vse, česar je treba, 
da so ugotovljeni pogreški in nedostatki odpravijo. 
0 svojih ugotovitvah podaja vsakih šest mesecev 
po enkrat poročila ministru za-socialno politiko. 

§ 6 8 . 
Centralni odbor mora sestaviti po predlogih, ki 

jih podado upravni odbori javnih borz dela, pro
račun razhodkov javnih borz dela, nadalje po raz
položnih sredstvih in določenih potrebah obči pro
račun dohodkov pri javnih borzah dela in svoj pro
račun razhodkov in dohodkov. Proračun mora biti 
odobren najmanj 15 dni pred potekom dotičnega 
šestmesečja. 

§69. 
Celokupno denarno poslovanje centralnega od

bora za posredovanje dela spada pod nadzorstvo 
glavne kontrole. V ta namen spada v sestavo cen
tralnega odbora za posredovanje dela predstavnik 
glavne kontrole, odrejen za to, da vodi nadzorstvo 
nad imovino borze dela. 

Predstavnik glavne kontrole pregleda vsak me
sec najmanj enkrat denarno poslovanje centralnega 
odbora za posredovanje dela ter postavlja na do
tične račune in obračune svojo vizo. Sopodpisujo 
proračun dohodkov in razhodkov in zaključne ra
čune. Vidira odloke o potovanjih članov centralnega 
odbora za posredovanje dela in njih potne računo 
ter sodeluje kot enakopraven član centralnega od
bora pri pregledovanju denarnega poslovanja orga
nov za posredovanje dela v državi. 

§ 70. 

Centralni odbor sklopa v sejah polnoveljavno o 
vseh denarnih dispozicijah; ti njegovi sklepi se po
stavljajo v sejne zapisnike, ki jih podpisujejo člani 
centralnega odbora. 

Naloge za denarne dispozicije, opremljene z 
okroglim pečatom, podpisujeta predsednik in en član 
odbora. Kadar sta odsotna, jih podpisujete njiju na
mestnika. 

§ 71. 

Centralni odbor za posredovanje dela mora vo
diti te-le denarne knjige: za javne borze dela: 
1.) dnevnik (prima nota); 2.) knjigo tekočih računov 
(saldoconto); 3.) glavno knjigo; za centralni odbor: 
1.) dnevnik (prima nota); 2.) knjigo tekočih računov 
(saldoconto) in 3.) blagajniško knjigo. Poleg tega 
vodi zlasti preglede o višini prispevkov, predpisa
nih, nabranih in položenih po,členu 110. finančnega 
zakona za leto-1922./1923. 

§ 7 2 . 

Centralni odbor za posredovanje dola je upravi
čen, razpolagati s sredstvi, ustvarjenimi po toč
kah 4.), 7.) in 9.) naredbe o pobiranju in uporab
ljanju prispevkov za borze dela št. 10.810/22, in 
okrepiti z njimi pozicijo svojega proračuna za poto
vanja članov centralnega odbora. 

Predsednik in člani centralnega odbora uživajo 
glede stroškov za potovanja v tuzemstvu (potni stro
ški in dnevnice) isto pravice kakor člani ravnatelj
stva osrednjega urada za zavarovanje delavcev. Za 
potovanje v inozemstvo so jim določa tolika dnev
nica, kolrikršna velja^ za potovanje državnih urad
nikov v 5. skupini I. kategorijo za poedine države. 

§73. 

Centralni odbor za posredovanje dela kot cen
tralni organ za posredovanje dela v državi vodi v 
vseh pravnih poslih direktno dopisovanje z javnimi 
borzami dela, njih podružnicami in ekspoziturami, ki 
so v poslih administrativnega značaja njemu pod
rejeni administrativni organi. — V poslih samo
upravno pristojnosti občuje centralni odbor z jav
nimi borzami dela po predsednikih ravnateljstev. 

§ 74. 
Zvezo med organi za posredovanje dela in mini

strstvom za socialno ' politiko vzdržuje predsednik 
centralnega odbora, ki referira o vsem, kar se na
naša na posredovanje dela, neposredno ministru za 
socialno politiko tor mu podaja predloge. Predsednik 
je ministru za socialno politiko osebno odgovoren, 
da posluje služba za posredovanje dola pravilno. 

V. Dajanje podpor nezaposlenim delavcem. 

1. Vrste podpor in obči pogoji. 

§ 7 5 . 
Javne borze dela dajo nezaposlenim delavcem 

četvero podpor: 
1.) denarne dnevne podpore; 
2.) potne podpore; 
3.) enkratne podpore; 
4.) podpore v naravi. 
Te podpore se dele kot osebne podpore ali pa 

kot doklade na osebno podporo. 
Denarne dnevne podpore so redne podpore ob 

nezaposlenosti; nezaposleni delavec in njegova rod
bina pridobita pravico do njih, čim izpolnita pogoje, 
določene s to naredbo. Potne in enkratne podpore 
so izredne podpore, ki so dovoljujejo v posebnih pri
merih, določenih s to naredbo. Te troje podpore se 
smejo nadomestiti v določenih primerih popolnoma 
ali deloma» z dajatvami v naravi (podpor© v naravi). 

Osebna podpora jo ona podpora, ki jo prejema 
nezaposleni delavec za svojo osebno nezaposlenost. 
Doklada na osebno podporo je ona podpora, ki jo 
prejema nezaposleni delavec poleg osebne podpore 
za vzdrževanje nepreskrbljenih rodbinskih članov. 

§76. 

Te podpore smejo uživati oni nezaposleni de
lavci, ne glede na spol, ki so stori najmanj 16 let 
in eo državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, prav tako pa tudi nezaposleni delavci Srbi, 
Hrvatje in Slovenci in politični begunci z azilno pra
vico v državi, no glede na državljanstvo. 

Glede uživanja teh podpor so inozemski držav
ljani načeloma izenačeni z domačimi delavci. 

Za pripadnike držav, v katerih obstoji državno 
organizirana podpora ob nezaposlenosti, ki pa ne 
postopajo s tam živečimi našimi državljani-delavci 
glede dajanja takih podpor tako kakor s svojimi 
državljani, sme predpisati minister za socialno poli
tiko izjemno postopanje. 

§77. 

Do osebne podpore imajo pravico samo nezapo
sleni delavci, ne glede na spol. Nepreskrbljene osebe, 
ki uživajo po nezaposlenem delavcu rodbinsko pra-
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vico do vzdrževanja, toTej žena in otroci, po uredbi 
z dne 26. novembra 1927., in ki' jih vzdržuje dotični 
delavoc popolnoma ali ponajveč sani, nimajo pravice 
do osebne podpore. Tem osebam gre samo doklada, 
na osebno podporo; izplačuje se nezaposlenemu do- j 
lavcu, hranitelju dotičnih oseb, v tolikem znesku, i 
kolikršen je določen z uredbo. 

§78. 
Če je nezaposleni delavec vdan pijančevanju ali 

drugim slabim navadam ali je duševno nezadostno 
razvit, smejo odrediti šefi bora dela, da prejema 
osebno in dokladno podporo ali žena ali pa odrasel 
otrok. 

§79. 
Otroci iz drugega zakona, adoptirani in nezakon

ski otroci so enakopravni z otroki iz prvega zakona, 
ali z zakonskimi otroki. 

Prav tako je onakopravna z zakonsko ženo tudi 
nezakonska žena, če je mati'nepreskrbljenih otrok. 

§80. 
Podpora gre v prvi vrsti maloletnim nezaposle

nim delavcem pod 18 leti, če ne more pristojna na
prava za zaščito maloletnikov izposlovati njih za
poslitve ali če to izrecno zahteva. 

Javne borzo dela dajo takim osebam podporo, 
če jo mogoče, po državnih, samoupravnih ali dobro
delnih napravah za zaščito maloletnikov, in sicer 
tako, kakor je najprikladneje, da se obvaruje mlada 
delovna moč. 

Takim delavcem sme predpisati javna borza dela 
sama ali pa sporazumno z napravami, omenjenimi v 
predhodnem odstavku, da morajo hoditi ali v profe
sionalne tečaje ali v obče učne tečaje ali da izpre-
ineno profesijo. 

§ 8 1 . 
Kolikor ne bi bilo posebnih ženskih javnih borz 

dela, se mora organizirati dajanje podpor nezaposle
nim delavkam prvenstveno v soglasju z ženskimi 
napravami kulturnega ali humaritarnega značaja v 
zvezi s posredovanjem dela za žensko delovno moč. 

V krajih, kjer talcih naprav ni, se morajo upravni 
odbori zavzeti za njih ustanovitev; v mejah sred
stev, določenih s proračunom, pa so upravičeni, pod
pirati te institucije z rednimi in izrednimi subven
cijami. 

2. Denarne dnevne podpore. 

§82. 
Denarno dnevno podporo uživajo nezaposleni 

delavci, o katerih se ugotovi: 
1.) da so bili najmanj sedem dni zdržema neza

posleni in da niso odklonili dela, Id jim je bilo 
ponujeno po njih znanju in sposobnostih; 

2.) da so bili v poslednjem letu najmanji štiri 
mesece ali v poslednjih dveh letih najmanj osom 
mesecev zavezani zavarovanju zoper bolezen in ne
zgodo in plačevanju prispevkov za borzo dela; 

3.) da nimajo nikakrènih drugih dohodkov, ki bi 
jim zadoščali za življenje; 

4.) da «o najmanj pet dni prijavljeni borzi dela 
ali napravi, po kateri naj prejemajo podporo v sta-
novališču. 

§ 8 3 . 
Minimalno sedemdnevno nezaposlenost dokaže 

delavec z avtentičnima dokumentom o nezaposlenosti 
ali z ustrezno prijavo, predpisoma podano borzi dela. 
Polnovoljaven dokument za dokaz nezaposlenosti je 
po predpisu overovljena delavska legitimacija (knji
žica), potrdilo delavsko zbornice ali krajevnega orga
na za zavarovanje delavcev. Potrdilo strokovne or
ganizacije velja samo, če je dala dotična organizacija 
pristanek za sodelovanje z javno borzo dela ter 
prevzela materialno odgovornost za točnost svojih 
podatkov. V vseh ostalih primerih mora dokazati 
delavec nezaposlenost s pravilno prijavo pri pristojni 
javni borzi dela. 

Ce jo bil delavec pred svojo poslednjo službo 
nezaposlen najmanj mesec dni, če ni trajala njegova 
poslednja služba dlje nogo pet dni, službe pa ni iz
gubil po svoji krivdi, ga je smatrati, kakor da ni 
bil zaposlen. 

§ 84. 

Čo je prejeli nezaposleni delavec, 'ko je bil od
puščen iz službe, odpravnino v denarju,- pridobi pra
vico do podpore šele, ko poteče doba, določena z 
odpovednim rokom, ali ona doba, ki se ugotovi so
razmerno z višino odpravnino in njegovimi rednimi 
mesečnimi dohodki. Pri tem se računi kot maksi
malna mesečna plača 2000 dinarjev. 

§ 8 5 . 
Nezaposleni delavec, ki mu javna borza dela ne 

more preskrbeti zaposlitve po njegovi zahtevi ali spe
cialni kvalifikaciji, mora sprejeti zaposlitveno mesto, 
ne glede na svojo profesijo in na mesto, v katerem 
so zaposluje, če ustreza njegovemu znanju in njego
vim sposobnostim in če je s poslom zavarovan mini
mum zaslužka za njegov, obstanek in za obstanek 
njegove rodbine, ko je dva tedna prejemal denarno 
dnevno podporo. Od tega so izvzemajo delavci, ki 
bi bili z novo zaposlitvijo težko oškodovani na 
zdravju ali časti, glede na potrebe njih prihodnje 
eksistence ali ob stavki ali izporu. 

§ 8 6 . 

Upravni odbori javnih borz dela ali njih ravna
teljstva smejo vezati dajanje denarne dnevno pod
pore na opravljanje izvestnih občih poslov, ki ustre
zajo telesnim sposobnostim dotičnih nezaposlenih 
oseb. Ta dela smejo biti samo občekoristnega zna
čaja. V takih primerih se smejo priznati podporo 
tudi poleg plače, ki bi jo prejemali dotični delavci 
za taka dela; vendar pa ne smejo biti njih skupni 
dohodki večji nego dve tretjini rednega zaslužka za 
dotično vrsto poslov. 

§ 8 7 . 
Nezaposleni delavci imajo pravico do denarne 

dnevne podpore, če dokažejo, da so bili zavezani 
zavarovanju, in sicer najmanj štiri mesece v posled
njem letu ali najmanj osem mesecev v poslednjih 
dveh letih. Leta se štejejo nazaj od dne, ko so pri
javili nezaposlenost, in sicer eno leto z 12 meseci, 
dvo pa s 24 meseci. Zavarovalna obveznost se do
kaže: 1.) s potrdilom pristojnega krajevnega organa 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev; 2.) z 
delodajalčevim potrdilom ah z drugim dokazom, da 
je bil dotični delavec v tem času zaposlen. 

§88 . 
Ce razpolagajo nezaposleni delavci poleg delav-

skega zaslužka z drugimi dohodki in če zadoščajo 
ti dohodki za zavarovanje njih življenja in življenja 
njih rodbine, izgube pravico do denarne dnevne pod
pore. Mod te dohodke se štejejo tudi dohodki rod
bine. Koliki dohodki se smatrajo za zadostne za 
zavarovanje življenja, odločajo v poedinih primerih 
ravnateljstva javnih borz dela. V takih primerih 
smejo znižati znesek denarne dnevne podpore. 

§ 92-
Podpora se da enkrat ali pa se daje v več obrokih 

v enem koledarskem letu, torej v času od meseca ja
nuarja do meseca decembra dotičnega leta, tako da 
ne more dobiti delavec, ki je v enem letu izčrpal 
svojo maksimalno denarno dnevno podporo, pravice 
•do nove podpore te vrste pred dnem 1. januarja pri
hodnjega lete. Podpore se dovoljujejo za, šest teden
skih dni. 

§ 9 3 . 
Denarne dnevne podpore se dovoljujejo v na

stopni izmeri: Delavci, ki so bili dejanski zavarovani 
j pri organih osrednjega urada za zavarovanje delav
cev ter so plačevali prispevke za borze dela, pre-

I jemajo denarno dnevno podporo, če so bili v po
slednjem letu zavarovani štiri mesece ali v posled
njih dveh letih osem mesecev za čas dveh tednov, 
če so bili zavarovani osem, odnosno 12 masecev, za 
tri tedne, če so bili zavarovani 12, odnosno 16 me
secev, za štiri tedne, če so bili v poslednjih dveh 
letih zavarovani 20 mesecev, za pet tednov, in če so 
bili zavarovani neprestano dve leti ali več let za 
šest tednov. Delavci, ki so bili zavezani zavaro
vanju, toda niso bili dejanski zavarovani, imajo pra
vico do polovice prednjih rokov. 

§94 . 
Ko centralni odbor za posredovanje dela odo-

bruje proračun, je upravičen, določiti novo lestvico 
podpor in predpisati njeno obveznost za vse ali za. 
poedine javne borze dela, 

§95. 
Maksimalna denarna dnevna podpora za poedi-

nega delavca znaša 10 dinarjev kot osebna podpora; 
doklada na osebno podporo za ženo in otroka pa 
znaša po 3 dinarje na dan. To doklado sme preje
mati delavec največ za ženo in pet otrok ali samo 
za šest otrok (brez žene). 

Nezaposleni delavci pridobe pravico do denarne 
dnevne podporo šele čez pet dni, ko so prijavili ne
zaposlenost. V krajih, kjer ni javnih borz dela ali 
njih krajevnih organov, predlože nezaposleni de
lavci prijavo o nezaposlenosti po občini ali strokovni 
delalvski orgatnizajciji, če ta. (izpolnjuje .ppgoje iz 
§ 84. te naredbe, ki overovi dotično prijavo. Pod
pora teče od dne prijave, izplačna pa je, ko poteče 
petdnevni rok od prijave, izvršene po predpisu. 

§ 90. 
Denarne dnevne podpore ne sme prejemati de

lavec: 1.) ki je bil odpuščen po svoji krivdi ali ki je 
zapustil posel prostovoljno. Za presojo, ali je bil 
delavec odpuščen po svoji krivdi, so odločilne do
tične odredbe obrtnih zakonov. Smatrati ni, da bi 
bil delavec prostovoljno zapustil posel, če dokaže, da 
so ga k tomu prisilile razmere, ki so težko ogražale 
njegovo zdravje, njegovo nravnost ali njegovo čast; 
2.) ki prejema podporo ob bolezni ali delavka, iu 
prejema porodnično podporo ali podporo za otrokovo 
opremo; 3.) ki je stopil v stavko ali ki je izprt. 
Delavci pod 1.) in 3.) pridobe pravico io podpore 
šele po poteku enomesečnega roka. • 

§ 91. 
Denarna dnevna podpora se sme dajati samo 

toliko časa, dokler je delavec nezaposlen, najdlje 
pa šest tednov v enem koledarskem letu. Smatrati 
ni, da bi bil delavec prekinili nezaposlenost, če je 
opravljal začasno delo in ni trajalo to delo nad 
pet dni, pa je to pravilno prijavil pristojni borzi dela. 

Denarna podpora se ne sme dajati delavcem, ki 
opravljajo sezonska dela ali dela na presledke, če 
ni zvezana s tem prenehovanjom definitivna izguba 
dotične službe. Delavci, ki opravljajo pošlo na domu, 
imajo pravico do denarne dnevne podpore samo, če 
dokažejo, da niso imeli v dotični sezoni ali določenem 
časovnem presledku možnosti običajnega zaslužka. 
Isto velja tudi za občasne delavce s kmetov, ki se 
zaposlujejo zdaj pa zdaj in po potrebi v industrijskih 
in obrtnih podjetjih. 

§96. 
Upravni odbori javnih borz dela smejo skrajšati 

dobo, v kateri naj traja denarna dnevna podpora, 
ali znižati znesek denarne dnevne podpore: 

1.) če ni mogoče pokrivati izdatkov za dajanja 
podpor in in upanja, da "bi se mogla dobiti potrebna 
sredstva iz izrednih virov; 

2.) če smatrajo, da bi si mogli delavci s poseb
nim prizadevanjem zagotoviti zaposlitev in zadosten 
zaslužek; 

3.) v dobi močne sezonske zaposlenosti za vse 
delavce ali za. poedine kategorije delavcev. 

Upravni odbori smejo višino podpor diferencirati 
bodisi po etanovališčih nezaposlenih delavcev, bodisi 
po kategorijah delavcev, bodisi po tem, ali uživa 
delavec podpora zunaj svojega rednega bivališča 
ali ne. 

§97. 
Dokler ne določi pristojni upravni odbor dru

gače, velja znesek 10 dinarjev za denarno dnevno 
podporo vsem delavcem brez razlike; vendar pa ne 
sme znašati ta podpora več nego dve tretjini po
vprečnega zaslužka za dotično vrsto delavcev. 

3. Potne podpore. 

§ 98. 
Potno podporo uživajo delavci, če se ugotovi: 
a) da so bili resnično tri dni brez dela v dote

danjem stanovališču; -* 
b) da zanje ni mogoče dobiti posla v njih stano-

vališču; 
c) da so dobili ali sami ali po javni ali drugi borzi 

dela delo v drugem kraju ali da ga verjetno döbe; 
d) da jim glede na njih dotedanjo nezaposlenost 

in na višino njih dnevne mezde kakor tudi na spe
cialne rodbinske тагшеге nikakor ni mogoče, utrpeti 
iz lastnih sredstev celokupnih potnih stroškov za 
odhod v kraj zaposlitve; 

e) da so pri delu oboleli in zaradi tega ostali ne
zaposleni, a ne prejemajo podpore od krajevnih or
ganov osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
ter se morajo zaradi zdravja neizogibno vrniti do
mov, da popolnoma okrevajo; 

f) da se vračajo domov k rodbini, ki bo skrbaja 
za njih nadaljnje vzdrževanje. 

Potne podpore se smejo dajati največ trikrat v 
enem koledarskem letu, t. j . v času od meseca janu
arja do meseca decembra. 

§99. 
Kakršna so pač sredstva, s katerimi razpolagajo 

dotični delavci, se dajo: 
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1.) samo dovolilo (objava) za polovično vožnjo 
na podstavi § 101. zakona o zaščiti delavcev in 
pravilnika o voanih ugodnostih za nezaposlene de
lavce z dne 12. junija 1928. («Službene Novine» z 
dne 27. junija 1988., St. 145/XLVIII);* 

2.) dovolilo (objava, v zmislu predhodnega para
grafa) in druga polovična vozovnica III. razreda za 
potovanje po železnicah ali ladjah do namembnega 
kraja; vendar pa ne sme biti ta znesek za poedino 
osebo večji nego 200 dinarjev. V ta namen ge daje 
nezaposlenim delavcem samo v izjemnih primerih 
gotovina, redoma pa vozovnica; 

3.) po točkah 1.) in 2.) poedinim osebam denarne 
dnevne podpore največ za štiri dni (40 Din). 

4. Enkratne podpore. 

§ 100. 
Nezaposleni delavci, ki bi zašli zbog dolge neza

poslenosti, nesreče i. dr. v skrajno gmotno stisko, a 
ne bi mogli prejemati podpore ne po predhodnih dolo
čilih te naredbe ne od delavske zbornice ne od svo
jih organizacij, smejo prejemati, zlasti ob težkem 
stanju nepreskrbljenih otrok, enkratne podpore naj
več dvakrat v enem koledarskem letu. 

Za prejemanje teh podpor ni treba pogojev iz 
§ 18. uredbe z dne 26. novembra 1927. 

Te podpore dovoljuje s soglasnim sklepom rav
nateljstvo javne borze dela na predlog leta javne 
borze dela. Ravnateljstvo sme poveriti dajanje teh 
podpor šefu javne borze dela proti naknadni odo
britvi poedinih danih podpor. V tem primeru ima 
Sef javne borze dela pravico, dajati dovoljene pod
pore po lastni izprevidnosti v manjših obrokih s pri-
držkom, da se šteje podpora, dana v razdobju največ 
enega meseca v nekoliko obrokih, skupno kot en
krat dana izredna podpora. 

Te podpore znašajo največ 150 dinarjev za po-
edinega nezaposlenega delavca ali poedLno nezapo
sleno delavko in 30 dinarjev za vsakega nepreskrb
ljenega otroka. Te podpore se smejo prejeti največ 
za pet otrok. 

Ta podpora se daje prvenstveno delavcem (de-
lavikami), ki niso pridobili (pridobile) pravice do de
narne dnevne podpore, a jim drugače ni mogoče 
pomagati 

5. Podpore v naravi. 

§ 101. 
Podpore, ki se dajo nezaposlenim delavcem, se 

dajo, kolikor je to mogoče in umestno, v naravi, 
t. j . v hrani in prenočišču. 

V ta namen dajo javne borze dela nezaposlenim 
delavcem nakaznice za hrano in stanovanje. Te pod
pore se zaračunavajo nezaposlenemu delavcu v breme 
njegovih denarnih prejemkov po določilih te na
redbe. 

§102. 
Po § 93. b. zakona o zaščiti delavcev in po § 1-, 

petem odstavku, uredbe z dne 26. novembra 1927. 
morajo dajati občine, v katerih poslujejo krajevne 
borze dela ali njih zastopništva, tem na razpolago 
potrebne prostore za zavetišča in kuhinje. 

Upravni odbor javnih borz dela mora skrbeti za 
to, da pristojne občine izpolnjujejo predpise ome
njenega zakonskega člena. Kolikor bi bilo treba, 
organizira upravni odbor skupno z občinami ali dru
gimi dobrodelnimi, (kulturnimi in socialnimi institu
cijami take naprave za dajanje podpore v naravi. 
V ta namen sme dovoljevati subvencije ali sodelo
vati pri ustanavljanju takih naprav, pri čemer črpa 
po § 38. B. uredbe \ dne 26. novembra 1927. po
trebne kredite iz svojih rezervnih fondov. 

Delavci, ki bi brez tehtnih vzrokov odklonili 
prejemanje podpore v naravi, izgube po sklepu rav-
nateijstva dotične javne borze dela pravico do de
narne pomoči za dobo od štirih do 24 tednov. 

6. Postopanje pri dajanju podpor. 

§103. 
Nezaposleni delavec, ki se mu je že dovolila 

podpora, se mora javiti najmanj dvakrat na teden 
pri pristojni javni borzi dela, njeni podružnici (eks
pozituri) aH napravi, po kateri prejema podporo. 
Število obveznih prijav določa ravnateljstvo. 

Dokler se ne uvedejo enotne delavske iknjižioe 
po § 120. zakona o zaščiti delavcev, izdajajo javne 
borae dela in njih podružnice nezaposlenim delav
cem, če nimajo dragih legitimacij, posebna «Potrdila 
o nezaposlenosti», v katera se vpisujejo prijave de
lavcev te vrate in znesek dovoljenih in izplačanih 
podpor. 

* Uradni list z dne 10. julija 1928., št. 232/65. 

Delavci, ki prihajajo iz krajev, kjer posluje javna 
borza dela ali njena podružnica, odnosno naprava, 
ki jo je pristojna borza dela pooblastila, dajati pod
pore po tej naredbi, ne smejo prejeti podpor;, ":e 
ne pokažejo «Potrdila o nezaposlenosti», ki ga je 
izdala dotična institucija. 

§104. 

Šefi borz dela morajo voditi točno evidenco tako 
o danih podporah kaikor tudi o osebah, ki so prejele 
te podpore. Za pravilno opravljanje teh poslov so 
šefi borz dela osebno odgovorni 

Odloke o podporah po tej naredbi, razen ob iz
rednih podporah, izdajajo šefi borz dela. 

§ 105. 
Delavec, ki bi zlorabljal določila uredbe z dne 

26. novembra 1927. in te naredbe glede prejemanja 
podpore ob nezaposlenosti, izgubi razen tega, da ga 
zadenejo ostale posledice, pravico do podpore naj
manj za 12 tednov, največ pa za leto dni od dne, 
ko se ugotovi zloraba. 

Javne borze dela in njih podružnice se morajo 
vzajemno obveščati o takih zlorabah ter voditi o 
takih osebah specialen register. 

Če ravnateljstvo ne more ugotoviti, ali so na
vedbe delavca, ki zahteva podporo, resnične, se smo 
dati dotienemu delavcu podpora; vendar pa je treba 
zahtevati od pristojnega upravnega ali samouprav
nega oblastva naknadne podatke in preizkusiti na
vedbe dotične osebe. 

Ce gre za zlorabo, se zahteva prisilna izterjava 
dane podpore po pristojnih oblastvih. 

§106. 
Zoper odloke šefov javnih borz dela je dopustna 

pritožba na predsednika ravnateljstva. Predsednik 
ravnateljstva odloča v poedinih primerih dokončno. 
V primerih načelnega značaja odloča ravnateljstvo. 

VI. Posredovanje dela. 

1. Način poslovanja. 

§107. 
Poeredotvanje dela pomeni prizadevanje, najti 

razpoložno mesto ali najti osebo, ki ji je treba za
poslitve. Poslovanje organov za posredovanje dela 
mora biti potemtakem naravnano v te smeri. 

§ 108. 
Pri posredovanju dela je treba vpoštevati, koli

kor to dopuščajo razmere na delovnem trgu: 
1.) da se popolnijo prosta zaposlitvena mesta z 

delovno močjo, ki ima za dotično mesto čim popol
nejšo izobrazbo; 

2.) posebne razmere (n. pr. nočno delo, delo s 
strupeninami, posebne telesne ali duševne nesposob
nosti itd.) pri dotičnih prostih zaposlitvenih mestili, 
osebne in rodbinske razmere in trajanje nezaposle
nosti (ekonomske razmere, dolgove, obveznosti ne
zaposlenega delavca proti rodbini, zakonskim in ne
zakonskim otrokom itd.). 

§ 109. 
Da se posreduje delo čim uspešneje, morajo or

gani za posredovanje dela, določeni z uredbo z dne 
26. novembra 1927.: 

1.) lUpostaviti čim tesnejšo zvezo z vsemi delav 
ekimi in delodajalskimi organizacijami, državnimi 
in samoupravnimi oblastvi in koncesionirammi pod
jetji, da se izvaja posredovanje dela po javnih bor
zah dela; 

2.) iskati stikov s čim večjim številom delodajal
cev zaradi obveščanja o povpraševanju po delovni 
moči; 

3.) organJEirati v vseh krajih možnost za brez
plačno aH ceneno oglašanje razpoložne delovne moči 
in razpoložnfli delavcev; 

4.) ukrepati vse, česar je treba, da se izvaja javno 
posredovanje dela. 

§ no. 
Javne borze dela so upravičene, na zahtevo intei--

esentov pa dolžne, dajati delavcem o vseh razmerah 
prostega zaposlitvenega mesta pojasnila, ki bi mogla 
biti pomembna za dotične delavce, delodajalcem pa 
vse podatke o nezaposlenem delavcu, ki bi bili važni 
za dotično zaposlitveno mesto, kolikor bi bilo to v 
izvestnih primerih potrebno. Pri tem se morajo pii-
občiti samo one činjenice, za katere so zvedeli 
uslužbenci borze dela ob izvrševanju uradne dolž
nosti. 

§111. 
Javne borze dela opravljajo svoje posle brez

plačno. Brezplačno opravljanje posredniških poslov 
pomeni, da ne zahtevajo za uradno poslovanje ni
kakršnih nasprotnih uslug. Vkljub temu smejo za
htevati z odobritvijo ravnateljstva odškodnino za 
nujne telefonske in telegrafske razgovore in za poto
vanje uradnikov v neodložnih primerih na izrecno 
delodajalčevo zahtevo in za to, da se najde potrebna 
delovna moč. Druge specialne takse in pristojbine 
se smejo pobirati samo v koriet statistike in kon
trole po naredbi ministra za socialno politiko. Potni 
stroški se ne smejo računiti v takih primerih viae 
od stroškov, ki jih sme zaračuniti dotični usluž
benec za uradno potovanje in za uradne izdatke. 

§ 112. 
Javne borze dela opravljajo svoje posle nepri

stranski, t. j . ne glede na delavčevo ali delodajal
čevo strankarsko ali drugo pripadnost. Pri tem se 
no sme dajati prednost poedinim osebam mimo dni-
gih ali poiedinim profesijam mimo drugih. 

§113. 
Prepovedano je, zahtevati od strank, za katere se 

posreduje delo, obvestila o njih strankarski, orga
nizacijski (sindikalni itd.) pripadnosti Vkljub temu 
so dopustna taka obvestila, če se posreduje delo za 
delavska gospodarska društva ali za poHtiČna, sindi
kalna, vojaška, konfesionalna, znanstvena, umet
niška in podobna podjetja, glede katerih je pripad
nost k izvestnemu društvu (organizaciji ali sindi
katu) pogoj za sprejem v službo. 

§ 114. 
Javne borzo dela načeloma niso upravičene, vpli-

vati na vprašanje nagrade (dnevne mezde, tedenska 
ali mesečne plače itd.); posredovati pa morajo de
lovno moč po ponujenih pogojih. 

§ 115. 
KoUkor obstoji v trenutku posredovanja tarifna 

pogodba, iki velja generalno za dotično stroko ali 
profesijo, ali je določen minimalni zaslužek, se sme 
izvršiti posredovanje dela samo po pogojih veljavne 
tarife, če niso zagotovljeni delavcu s specialno po
godbo boljši delovni pogoji. 

§116. 
Javne borze dela morajo zahtevati od delavskih 

zbornic poročila o začetku in koncu stavk in iz-
porov; delavske zbornice pa morajo po § 39. zakona 
o zaščiti delavcev redno priobčevati borzam dela za
htevana pojasnila. 

Kadar se proglasi stavka ali izpor, ne posredujejo 
javne borze dela za ona podjetja, pri katerih je 
stavka ali izpor, dokler se pri njih definitivno ne 
konca. 

2. Posebne grane zavarovanja dela, 

§117. 
Za žensko delovno moč morajo posredovati delo 

praviloma ženeike. V ta namen je upravnim odborom 
dolžnost, stopiti v stik z ženskimi dobrodelnimi dru
štvi, ki delujejo v dotičnem okolišu, ter določiti z 
njimi po § 9. te naredbe, kako naj se posreduje delo 
za ženske osebe. Pri tem se morajo izključiti dru
štva, ki služijo zgolj strankarskim aH konfesional
nim namenom. Če ni mogoče doseči sodelovanja z 
ženskimi dobrodelnimi društvi, mora\jo ustanoviti 
javno borze dela specialne ženske borze dela v ob
liki ženskih ekspozitur ali pa vsaj ženski oddelek pri 
javni borzi dela, 

§ 118. 
Javne borze dela posredujejo delo v inozemstvu 

po izeeljenišikem komisanïatu in po inozemskih na
pravah za posredovanje dela ob pogojih, ki jih do
loči minister za socialno politiko in ob katerih se 
smejo delavci, bodisi individualno, bodisi kolektivno, 
angažirati na габип inozemskih delodajalcev. 

Javne borze dela morajo voditi kontrolo, da pri
vatna posredniška podjetja ne nabirajo domačih de
lavcev za inozemska podjetja, če nieo dobila za to 
specialnega dovolila od ministra za socialno poli
tiko, ter morajo vsaik konkretni primer takoj priob
čiti pristojni oblastni inspekciji dela in centralnemu 
odboru za posredovanje dela v nadaljnje postopanje. 

§119. 
Centralni odbor za posredovanje dela mora iz

dati specialne naredbe o posredovanju dela za znan-



84. 

stveniko in o organizaciji posvetovalnic za izbiranje 
poklicev po javnih borzah dela. 

§120. 
Centralnemu odboru za posredovanje dela se po-

verja po členu 84. zakona o radnjama z dne 29. ju
nija 1910. skrb za poljedelske delavce, ki iščejo dela 
doma ali v inozemstvu; nadalje so centralni odbor 
pooblašča, izdati za organiziranje to stroke posredo
vanja dela in zaščito delavcev potrebna organizator-
ska pravila v mejah zakonske pooblastitve. 

3. Prijavljanje in nabavljanje delovne moči. 

§121. 
Vsak delodajalec kakor tudi vsa' državna in 

samoupravna telesa, ki odpuste hkrati več nego pet 
delavcev, morajo to prijaviti najbližji krajevni borzi 
dela Se istega dne po izvršeni odpovedi ter označiti 
obenem število in vrsto njih poklica. V ta namen 
morajo vročiti javne borze dela, njih podružnice in 
ekspoziture vsem onim podjetjem v svojem okolišu, 
ki zaposlujejo nad 10 delavcev, potrebno število 
obrazcev, natisnjenih v obliki dopisnic, da je dotič
nim podjetjem mogoče, obveščati pristojno javno 
borzo dela brez plačila poštnine. 

§122. 

Vsa državna in samoupravna oblastva in konce-
sionirana podjetja morajo nabavljati svojo delovno 
moč predvsem po javnih borzah dela, ki jim gre 
prvenstvena pravica, posredovati delo v dotičnem 
okolišu. 

4. Pristojnost centralnega odbora. 

§ 123. 
Centralni odbor za posredovanje dela ureja posle 

za posredovanje dela z občimi naredbami in navo
dili. 
„ Če poedini organi za posredovanje dela malo

marno opravljajo službo za posredovanje délai, je cen
tralni odbor upravičen, kaznovati odgovorne usluž
bence z opominom in denarno kaznijo, v težjih pri
merih pa ustaviti napredovanje uslužbencev najdlje 
za dve leti. Če bi se ugotovilo, da zadeva odgovor
nost člane upravnega odbora ali ravnateljstva, mora 
predlagati centralni odbor po trikratnem opominu 
ministru za socialno politiko, naj se po: § 14., posled
njem odstavku, uredbe z dne 26. novembra 1927. za
menjajo poedini ali vsi člani upravnega odbora ali 
ravnateljstva. 

VII. Dajanje cenenih posojil za zidanje 
delavskih stanovanj. 

§ 124. 
Posojila za zidanje delavskih stanovanj se dovo

ljujejo v mejah razpoložnih kreditov po UTedbi z 
dne 26. novembra 1927.; na poedine okoliše javnih 
borz dela se porazdele po ključu, po katerem so 
bili krediti nabrani. 

Gradbeni krediti, ki jih je že odobril minister za 
socialno politiko, obremenjajo kvoto, odpadajočo na 
okoliš dotične javne borze deda, v katere okolišu so 
dotični krediti odobreni 

Če je s temi krediti prekoračena kvota, ki od
pada na javno borzo dela, je treba javno borzo dela 
zadolžiti za znesek, za katerega je kvota prekora
čena, v korist onih javnih borz dela, v katerih breme 
se je izvršila prekomerna dotacija. 

§125. 
Poedine javne borze dela, ki bi hotele angažirati 

za zidanje delavskih stanovanj kredite tudi preko 
kvote, ki odpada nanje, jih smejo angažirati odslej 
samo sporazumno z upravnim odborom onih javnih 
bora dela, ki naj se iz njih gradbenih kreditov zviša 
dotacija dotične javne borze dela. 

§126. 
Prošnje za dovolitev posojila ee vlagajo pri pri

stojnem upravnem odboru javne borze dela. Oprem
ljene morajo biti s kolkom za 25 dinarjev, da more 
minister za socialno politiko izdati rešitev. Prošnjam 
se dodajajo priloge, navedene v § 30. uredbe z dne 
26. novembra 1927. 

Prošnje se pošiljajo upravnemu odboru po javni 
borzi dela, ki jih vpiše v vložni zapisnik ter jih iz
roči predsedniku upravnega odbora, da jih predloži 
v seji. Na prošnjah mora biti označen dan, ko jih je 
javna borza dela prejela, in dan, ko se je izročil 
predmet predsedniku upravnega odbora. 
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§ 127. 
Upravni odbor vzame v prvi prihodnji seji v pre

tres vse take prošnje, če so se vložile pri javni borzi 
dela tri dni pred dotično sejo. Kolikor bi bilo do 
prihodnjo seje upravnega odbora zadosti časa, za
hteva predsednik upravnega odbora vse one po
datke in vsa ona pojasnila, ki jih je po § 30. uredbe 
z dne 26. novembra 1927. treba za pravilno rešitev 
dotične prošnje. 

§128. 
Upravni odbor sme poveriti, ko je pretresel proš

njo, če je no more rešiti dokončno na podstavi pred
loženih podatkov, ravnateljstvo javne borze dela 
ali njeno podružnico, naj reši dotično prošnjo in 
naj jo pošlje s svojim mnenjem vred ministrstvu 
za socialno politiko po centralnem odboru za po
sredovanje dela. 

§129. 
Rešitev tako poslanih prošenj izda minister za 

socialno politiko na predlog centralnega odbora za 
posredovanja dela. Za dovoljena posojila se računijo 
4%ne redne letne obresti, če ne vloži prosilec za 
določeni namen nikakršnih svojih sredstev. Če vloži 
prosilec za določeni namen isti znesek, ki ga dovoli 
minister za socialno politiko, sei ne plačujejo za po
sojilo nikakršne obresti. 

Stiriodetotne obresti so za tolik del manjše, ko-
ilikršno je razmerje med glavnico, ki jo vložita stran-
ika in ministrstvo. Če vloži prosilec desetino one 
glavnice, ki jo je dovolilo ministrstvo za socialno 
politiko, so 4%ne obresti za desetino manjše, t. j . 
znašajo 3-6 %; če vloži isti znesek ali deset de
setin, je obrestna mera za deset desetin, t. j . za 4 %, 
manjša, t. j . posojilo je brezobrestno. 

§ 130. 
Čim je posojilo dovoljeno in nakazilo dovoljenih 

vsot izvršeno, morajo obvestiti upravni odbori o re
šitvi stranko ter izvršiti vse formalnosti, ki so pred
pisane s § 32. uredbe z dne 26. novembra 1927. Šele, 
ko se izpolnijo vsi pogoji, določeni z uredbo, se sme 
izplačati posojilo po § 33. omenjene uredbe. 

§ 131. 
Upravni odbori morajo voditi po §§ 29. in 34. 

uredbe z dne 26, novembra 1927. neposredno ali po
sredno po svojih ravnateljstvih strogo kontrolo: 

1.) da je izvaja med gradnjo objektov načrt, za 
katerega je bilo posojilo dovoljeno; 

2.) da se zavaruje redno odplačevanjo dolga v 
predpisanih obrokih; in 

3;) da se uporabijo sezidane zgradbe za namene, 
določene v § 35. omenjene uredbe. 

§ 132. 
V primerih, navedenih v § 34. ureîbe z dne 

26. novembra 1927., odrede upravni odbori izterjavo 
zamudnih obresti ali' pa izterjavo celokupnega zne
ska dolžnih vsot. Odreditev izterjave sporoče uprav
ni odbori obenem ministrstvu za socialno politiko. 

§133. 
Dohodki iz anuitet in vsot od posojil, izterjanih 

po § 34. uredbe, se vplačujejo v «fond za dajanje 
cenenih posojil za zidanje delavskih stanovanj» pri 
Državni hipotekami banki ter se vknjižujejo pri 
centralnem odboru v korist kvote, ki odpađa na do
tično javno borzo dela. Z vsotami, nabranimi na ta 
način, razpolaga minister za socialno politiko v ko
rist dotičnih' javnih borz dela. 

§ 134. 
Stroški, ki bi nastali, preden se posojilo dovoli, 

in stroški', ki izvirajo iz dovoljenega posojila, obre
menjajo dolžnika. Za stroške se smatrajo oni izdatki, 
ki služijo pokrivanju režije. Nikoli ne eimejo zna
šati več nego 1 % dovoljenega posojila. Razen tega 
morajo trpeti prosilci stroške za pogodbo, golice, 
intabulacijo, poštnino itd. Zneski, prejeti za1 porav
navo stroškov, se stekajo v «fond za dajanje cene
nih posojil za zidanje delavskih stanovanj». 

§185. 
Zgradbe, postavljene iz kreditov, ki so se dobili 

na prednji način, morajo služiti v prvi vrsti zidanju 
enorodbinskih hiš s pridržkom, da preidejo v last 
poedincev. 

Samo v izjemnih primerih, če bi zahtevali to iz 
posebnih razlogov pristojni upravni odbori in cen
tralni odbor za posredovanje dela, in sicer v večjih 
mestih, se smejo dovoljevati ti krediti za zidanje 

Letnik X. 
večstanovanskih hiš s pridržkom, da preidejo te hiše 
v last bodisi skupine delavcev, bodisi da se dajo 
delavcem v najem. 

§136. 

Pravico do takih hiš in takega stanovanja imajo 
delavci po § 36., predzadnjem odstavku, zakona o 
zaščiti delavcev, če so oženjeni ali vdovci z otroki 
in če so zavarovani zoper bolezen in nezgodo ter 
plačujejo redno prispevke za borzo dela v tre
nutku, ko se jim hiša dodeli. Zato morajo dokazati 
zavarovanje za najmanj 24 mesecev pred dnem, ko 
so vložili prošnjo. Delavci morajo biti neprikornega 
moralnega vedenja, kar dokažejo s potrdilom pri
stojnega oblastva. 

Prvenstvo imajo oni delavci z mnogo otroki, ki 
so dokazali v dosedanjem delu v zadostni meri tudi 
strokovno izobrazbo in stalnost in vrednost v svo
jem poklicu. 

§137. 
Poedinci, ki se jim dodeli hiša, pridobe pravico 

do prenosa lastnine, ko poravnajo dve tretjini vsote, 
đolžne za dotični objekt. Hipoteka v korist fonda 
se sme izbrisati šele, ko da dotično samoupravno 
telo druge, enakovredne garancije za zavarovanje 
posojila ali ko je popolnoma poravnalo svoj dolg. V 
tem primeru smejo postaviti namesto hipoteke fonda 
svojo hipoteko. 

§138. 
Delavec, ki se mu dodeli hiša, ki pa bi se pozneje 

posvetil drugemu samostalnemu poklicu, ne izgubi 
svoje pravice do hiše. To pravico izgubi samo, če 
da hišo v najem brez tehtnega razloga v spekula
tivne namene in nima za to dovolitve pristojnega 
upravnega odbora, ki mu predpise višino stanarine. 
Stanarina ne sme biti v tem primeru večja, nego je 
vsota, potrebna za amortizacijo in vzdrževanje hiše. 

§139. 
Delavec ali delavčeva rodbina, ki zaide zbogi ne

zaposlenosti ali smrti, odnosno nezgode, v tajko 
stisko, da ne more več zadoščati svojim obvezno
stim, ima pravico do povračila najmanj ene četrtine, 
največ pa ene polovice vsote, ki jo je položila za 
odplačevanje dolga. Preostali del se mora zaračuniti 
za najemnino. Upravni odbor oceni, aH in koliko 
naj se odbijejo od te vsote stroški za popravila do
tične zgradbe. Tak delavec ali njegovi pravni na
sledniki imajo pravico, odstopiti hišo drugemu de
lavcu, ki izpolnjuje pogoje te naredbe, s specialno 
pogodbo, ki jo potrdi pristojni upravni odbor. 

§140. 
Delavec, ki je odplačal dve tretjini svojega dolga, 

pridobi lastninsko pravico do dotične zgradbe, s tem 
pa tudi pravico, svobodno razpolagati z njo. Pred 
tem rokom se sme izvršiti prodaja samo z najemo-
dajalčevim pristankom in e pristankom upravnega 
odbora pristojne borze dela. V takih primerih se 
mora varovati prvenstvo kupne pravice delavcem 
po § 137. te naredbe. 

§ 141. 
«Fondu za dajanje cenenih posojil» so odgovorna 

samoupravna telesa in zadruge, ki se jim posojila 
dovolijo; za garancijo posojila služi poleg tega in-
tabulacija na one nepremičnine, ki bi se zgradile iz 
tako pridobljenih kreditov. Hipoteka se sme opu
stiti, če da dotično samoupravno telo namesto nje 
druga polnoveljavna jamstva. 

§ 142. i 

Upravni odbori morajo centralnemu odboru za 
posredovanje dela v Beogradu redno pošiljati svoje 
opazbe glede akcije za zidanje delavskih stanovanj 
kakor tudi poročila o denarnem poslovanju glede 
gradbenih kreditov. 

Centralni odbor izdaja nä podstavi teh opazb 
ali predlogov obča navodila za uprostitev ali pre-
ciziranje poslovanja ob dajanju gradbenih kreditov; 
o denarnem poslovanju pa vodi pravilno in točno 
knjigovodstvo, da se lahko v vsakem trenutku ugo
tovi pravo stanje sredstev, razpoložnih za poedine 
javne borze dela. 

VIII. Denarna sredstva. 

§143. 

Po § 36. uredbe z dne 26. novembra 1927. se po-
razdeljujejo sredstva, ki' se nabirajo po predpisih 
člei.a 110. finančnega zakona za leto 1922./1923. in 
naredbe ministra za Bocialno politiko St. 10.810/22: 

1.) na «fond za posredovanje dela in neposrednje 
podpiranje nezaposlenih delavcev» in 
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2. na, «fond za dajanje cenenih posojil za zidanje 
delavskih stanovanj» pri Državni hipotekami banki 
v Beogradu. 

S «fondom za posredovanje dela in neposrednje 
podpiranje nezaposlenih delavcev» razpolaga v me
jah uredbe z dne 26. novembra 1927.. te naredbe in 
rednega proračuna centralni odbor za posredovanje 
dela v Beogradu. 

S «fondom za dajanje cenenih posojil za zidanje 
delavskih stanovanj» razpolaga minister za socialno 
politiko. 

§ 144. 
Po stanju vlog z dne 1. januarja 1927. in po od

bitku vsot, izdanih med letom 1927. za gradbene 
kredite in za posredovanje dela, spada v «fond za 
dajanje cenenih posojil» 90 % prispevkov, nabranih 
in vloženih v Državno hipotekarno banko do dne 
1. januarja 1927.; v «fond za posredovanje dela in 
neposrednje podpiranje nezaposlenih delavcev» pa 
spada 10 % prispevkov, nabranih in vloženih v Dr
žavno hipotekarno banko do dne 1. januarja 1927. 

§145. 
Prispevki, nabrani in vloženi v Državno hipote

karno banko po tem roku, spadajo v «fond za po
sredovanje dela in neposrednje podpiranje nezapo
slenih delavcev». Do vsakega dne 1. julija in dne 
1. januarja mora porazdeliti centralni odbor za po
sredovanje dela te vsote po potrebah posredovanja 
•dela skladno z določili uredbe z dne 26. novembra 
1927. in te naredbe. 

§ 146. 
Na podstavi proračuna, ki stopi po tej naredbi v 

veljavo vsakega dne 1. julija in dne 1. januarja, 
porazdeli centralni odbor najprej sredstva, razpolož-
na v «fondu za posredovanje dela in neposrednje 
podpiranje nezaposlenih delavcev», po ključu na
branih prispevkov, in sicer po postavkah odobrenega 
kredita, kolikor so neizogibno potrebna za organiza
cijo posredovanja dela in dajanja neposrednje pod
pore nezposlenim delavcem. 

Izredni krediti, ki bi se morali uporabiti po § 25., 
točki 1.), preko višine, določene v § 37., točki 2.), 
uredbe z dne 26. novembra 1927. za posredovanje 
dela in za neposrednje podpiranje nezaposlenih de
lavcev, se porazdele na isti način kakor redni kre
diti, določeni v navedenem paragrafu uredbe. 

Vsote, ki bi preostale, služijo: 
1.) za letne dotacije «fonda za dajanje cenenih 

posojil za zidanje delavskih stanovanj» po stanju 
prispevkov, nabranih v enem Jetu; 

2.) za ustanavljanje «rezervnih fondov» po dolo
čilu § 38. B. uredbe z dne 26. novembra 1927. po 
stanju prispevkov, vloženih na dan 1. januarja 1927. 
v Državno hipotekarno banker, in po poročilih osred
njega urada za zavarovanje delavcev, 

3.) za popolnjevanje «fonda za dajanje cenenih 
posojil za zidanje delavskih stanovanj» po stanju 
prispevkov, nabranih do dne 1. januarja 1927., in 
po poročilih osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

Od prispevkov, ki so bili predpisani do dne 1. ja
nuarja 1927., ki pa do tega dne niso bili nabrani, se 
uporabi, kolikor bi se nabrali naknadno: 

1.) 50 % za popolnjevanje «fonda za dajanje ce
nenih posojil za zidanje delavskih stanovanj»; 

2.) ostanek za pojačevanje «rezervnih fondov» 
pri javnih borzah dela po določilih § 38. B. uredbe 
z dne 26. novembra 1927. 

§ 147. 
Centralni odbor za posredovanje dela izda po

sebna navodila o denarnem poslovanju službe za po
sredovanje dela. 

Vse denarno poslovanje se vrši po Državni hipo
tekami banki in njenih podružnicah. V krajih, kjer 
ta banka nima svojega zastopništva, se vlaga denar 
v poštno hranilnico ali njene podružnice, po katerih 
se morajo vršiti tekoča izplačila, potrebna za posre
dovanje dela. 

Centralni odbor za posredovanje dela otvarja 
javnim borzam dela šestmesečne proračunsike kre
dite pri blagajni centrale ali podružnice Državne 
hipotekame barake, v izjemnih primerih pa pri bla
gajni poštne hranilnice. 

Upravni odbor daje javnim borzam dela na raz-
- polago potrebne kredite pri blagajnah Državne hipo
tekarno banke ali poštne hranilnice. 

zaposlenim delavcem» podpisujeta predsednik in en 
član centralnega odbora za posredovanje dela. 

Naloge za dispozicijo s sredstvi, odobrenimi s 
proračunom poedinim javnim borzam dela, podpisu
jeta predsednik in en član ravnateljstva. 

Kadar sta predsednik in član odsotna, podpisu
jeta naloge njiju namestnika. O imenovanju pred
sednika, članov in njih namestnikov kaikor tudi o 
trajanju in prestanku njih funkcij morata biti pravo
časno obveščeni Državna hipotekama banka, in 
poštna hranilnica, odnosno njiju pristojne podruž

nice. 
IX. Končna določila. 

§ 149. 
V mejah proračunskih kreditov ukrenejo upravni 

odbori javnih borz dela sporazumno s centralnim od
borom za posredovanje dela, česar je treba za pravo
časno otvarjanje in pravilno funkcioniranje novih 
podružnic in ekspozitur. Ta skrb obseza: 1.) dolo
čanje teritorialne pristojnosti podružnic in ekspozi
tur in 2.) izučevanje in postavljanje potrebnih usluž
bencev. 

§150. 
Praktikanti se smejo poslati na ртакво tudi k 

drugim javnim borzam dela v breme kreditov pri
zadete borze dela. Praksa traja največ dva meseca. 
Postavitve se izvršujejo po povoljnem mnenju, ki 
ga odda šef borze dela, kateremu je bil praktikant 
prideljen v poslovanje. Ko se postavljajo šefi (po
verjeniki) podružnic in ekspozitur, se mora pristojni 
upravni odbor sporazumeti s centralnim odborom. 

§ 151. 
Centralni odbor uredi s pravili in navodili vsa 

podrobna vprašanja, ki niso omenjena v tej naredbi. 

§152. 

Ta naredba stopi v veljavo, ko se razglasi v 
^Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 10. julija 1928. 

Minister za socialno politiko: 
Čeda Radović s. r. 

Cona: «Flor de Havana» 8 Din za smotko ali 
192 Din za škatlo s 24 smotkami; «Perla de Kuba» 
7 Din za smotko ali- 168 Din za škatlo s 24 smot
kami. 
Iz uprave državnih monopolov, oddelka za prodajo, 

v Beogradu, 
dne 16. avgusta 1928.; P. br. 27.312. 

Razne objave. 
Št. 50/1928. prs. 1810 

Natečaj. 

Razglasi osrednje vlade. 

§148. 8 l i o . 

Naloge za dispozicijo s sredstvi «fonda za po
sredovanje dela in dajanje neposrednje podpi pore ne-

Knjigi, ki ju je prepovedano uvažati 
in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 8892 z dne 18. avgusta 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej knjigo, ki 
je izšla v madžarskem prevodu v Budimpešti: «Sid
ney es Beatrice Webb» «A Kapitalismus Hanyalas 
forditotta Fiilöp Jenö» (prevod Filipa Jenöja). 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 21. avgusta 1928.; D. Z. br. 8892. 

* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 8899 z dne 18. avgusta 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej knjigo, ki 
je bila natisnjena v francoskem jeziku v Parizu: 
«Au pays des martyrs» (V deželi mučenikov), za
beležke in spomini bivšega generalnega- konzula 
Avstro-Ogrske v Macedoniji Alfreda Rapaporta, 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, , 
dne 21. avgusta 1928.; D. Z. br. 8899. 

Razglas o novih vrstah smotk.** 
Da bi uprava državnih monopolov zadostila po

trebi in okusu kadilcev s smotkami prvovrstne 
kakovosti, lepe oblike in v razkošnem omotu, se je 
odLočila dati v promet dve novi vrsti smotk, in sicer: 
«Flor de Havana» in «Perla de Kuba», ki ustrezata 
po kakovosti in obliki inozemskim luksuznim smot-
kam. 

Te vrsti luksuznih smotk se bosta začeli pro
dajati koncem tega meseca v Beogradu, Zagrebu in 
Ljubljani, v prihodnjih mesecih pa tudi po ostalih 
večjih krajih. 

Po sklepu predsedništva osrednjega urada za za
varovanje delavcev se razpisuje s tem natečaj za 
p o g o d b e n e g a u p r a v i t e l j a z d r a v i l i š č a 
v K 1 o n o v n i k u pri Ivancu z mesečnim hono
rarjem 3000 Din (tri tisoč dinarjev). Razen tega do
biva stanovanje in oskrbo v naravi zase in za rod
binske člane, ki so navedeni v § 26. službenega pra
vilnika za -uslužbence osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

Pogoji za namestitev so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ter mora biti vešč srbsko-
hrvatskemu ali slovenskemu jeziku; 

2.) imeti mora telesno, duševno in moralno spo
sobnost za službo osrednjega, urada za zavarovanje 
delavcev vobče; 

3.) dovršiti je moral 18. leto, star pa ne sme biti 
nad 40 let, razen če je bil prej v službi osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev ali drugega zavoda 
za socialno zavarovanje, v državni ali drugi javni 
službi; 

4.} biti ne sme pod skrbstvom ali v konkurzu, 
ne v preiskavi zaradi hudodelstva ali pregreška iz 
koristoljubja in obsojen ne sme biti pravnomočno s 
sodbo rednega sodišča zaradi hudodelstva ali pre-
greška iz koristoljubja, nadalje no obsojen na izgubo 
službe ali političnih pravic za čas, določen s sodno 
sodbo; 

5.) službovanje pri osrednjem uradu za zavaro
vanje delavcev ali drugem zavodu za socialno zava
rovanje, v državni ali drugi javni službi mu ni smelo 
prestati iz vzrokov, omenjenih v § 112. in v točkah 
5.) in 7.) § 113. službenega pravilnika za uslužbence 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev, 

6.) imeti mora popolno srednješolsko izobrazbo, 
če pa nima te izobrazbe, mora dokazati sposobnost 
za izvTŠevanje ekonomskih in administrativnih po
slov, znanje zakonskih predpisov o zavarovanju de
lavcev in potrebno inteligenco za službeno občevanje 
s strankami in uslužbenci. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec rojstni list, 
izpričevala o domovinstvu, o zakoniti zakonski zvezi, 
o letih otrok, šolska izpričevala, potrdila o doseda
njem poklicu, o zdravju in o ureditvi vojaške obveze. 
Zdravje se mora dokazati z izpričevalom zdravnika 
osrednjega urada, za zavarovanje delavcev ali njego
vih krajevnih organov ali pa zdravnika državnih ali 
samoupravnih oblastev in še z izpričevalom, ki ga 
je izdal državen aH drug javen dispanzer ali zdrav
nik specialist za tubenkulozo. 

Obojestranski odpovedni rok znaša tri mesece. 
Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potreb

nimi dokazili, naj se vlože pri podpisanem uradu do 
vštetega dne 15. s e p t e m b r a 192 8. ob dvanaj
stih. Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštovale. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 27. avgusta 1928. 

1814 Objava. 

Izgubila sem izpričevalo II. a razreda II. državne 
realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1927./ 
/1928. na ime: Zora Purkart iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Zora Purkart s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. avgusta 1928., št. 199. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. avgusta 1928., št. 192. 

1819 Objava. 
Izgubil sem star potni list za Italijo, orožni list 

in planinsko legitimacijo, vse izdano pri okrajnem 
glavarstvu v Ljubljani. 

To sem že naznanil v listih, ker pa se nihče ni 
oglasil, da bi jih bil našel, jih proglašam za neve
ljavne. I v a a 2 3 , ^ , s r v stanežičah št. 39. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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85. V Ljubljani, dne 4. septembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Rizglasi osrednje vlade — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 299. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem ве mora vršiti zavarovanje valute 
ob Izvoza b laga po č lena 16. pravilnika o pro
m e t a z devizami in vaiatami z dne 2 3 . septem

bra Ì921 .* 

Velja od dne 1. do dne 15. s ep tembra 1928 . 

<*« 

24 

25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji ta Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

Rž . . . " . . • 
Ječmen 
Oves 
Koruza 
Koruza posušena 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob . . . . 
Bela moka za luksusno pecivo 

št.0 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 2 • 
Krušna moka št. 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za k l a n j e . . . . . . . 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije). 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike. 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
> » 900 » navzgor , . 

Teleta : 
do 30 kg 
od 30 » do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

Ovni 
Jagnjlčl In kozllčl 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 » do 220 kg . 
» > 220 » navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
Onjatl • •• • • 
Zaklani prašiči razpolovljeni . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . • . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina Cena 
v dinarjih 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
> 
» 

vsako 
> 
» 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 • 
100 » 

100 » 
100 . 
100 » 
100 > 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

230--
240 •-
200--
220 •-
210--
300 •-
300-• 

360 • • 

350--

340 •-
320 •-
290--
240--
180--
180-
300'-
600--

1.000--
3.600-
2.500-
2.000-

1.600-
1.500--

900--
1.800--

3.000-
1.200-

2.600-
3.200-
4.000-

500-
700-

1.000-
150-
70-

650-
1.350-
1.650-

200-
2.000-
1.800-
1.700-

3.500-
4.500-
1.800-
1.700-
1.800-
3.000-
1.600-
1.400-
1.200-
1.200-
1.500-
1.600' 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

89 
I 
i 90 
i 91 
92 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca» 
z dne 31. avgusta .1928., št. 201. 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 1»/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski In goveji . . . 
\ bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je In Bosne 

20'/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja . 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vidrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Silve suhe •%„ vložene v vre

čah 
Slive suhe "/ M , vložene v vre

čah 
Slive suhe M/ioo (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe l l , / l i 0 (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe 1 "/ 1 М , vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano i s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane . . . . . . . . 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmih (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tu] j e (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena In okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gr& 
de), od '/, do »/M 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja 
drenlkl, koli za hmelj, lan 
tene =• drogi za brodove) 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 

100 • 

100 » 

100 » 

100 . 

100 » 

100 . 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 > 
100 . 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 > 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m« 

600--

100--
800--
700--
200--

1.800- -
100--

700--

1.300- -
1.300--
1.300--

2.600--
3.200 •-
5.500 •-
2.300--
2.500 •-

18--
150--
50--
60--

100--
250--

1200--
900 -
500-• 

4.500- • 
2.600 •• 

700-

620 •• 

420 •• 

300-

250-

250-

• 
630-
150-
100-

2.000-
1.000--

4 0 - -
5 0 - -
2 0 - -
1 5 - -

1.500- — 
1.500-— 
1.500--
1.500-— 

1.000--

20' 
500-
300-

1.300 

1.800-
7.000-
1.000-

450-

250-

„.l 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

do 25 cm srednjega premeta 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni ies borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

óbtesan In okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 

do 160. . . . 
Hrastovi pragi 160 do 220 . 

250 » 270. 
specialni . . 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov ta 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinskl 
Cement hrvatski ta slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svitai mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svitai mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

m* 

vsak 

m' 
vsak 

m' 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 » 

100 » 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

350-— 
700-— 
3 5 0 - -

5 5 0 - -
270- — 

1.000- — 

800*— 
2.500 •— 

2 0 - -
3 0 — 
45-— 

1.300- — 
30- — 

1.200-— 
700--

9 0 0 - -

700-— 
70- — 

40-— 
3.800 •— 
3.800-— 
3.800 •— 
3.500- -

200-— 
1.500- — 

700- — 
600-— 
500- — 

10.000- — 

7.000- -
6- — 

5 0 - -
5 - -

P r i p o m b a : PoobJažcene banke se opozarjaj^ 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, oznaöenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubi6nega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, ee iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali ве blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Oe BO V istem 
Železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošlljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označenei cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 27. avgusta 1928.; I. br. 17.500. 



85. 

Razglas o knrzih listin» 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za 2as od dne 1. do v&tetega dne 
30. septembra 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje. 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 17.180 z dne 23. avgusta 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

100 češkoslovaških kron . . . . Din 168-65 
1 napoleondor к 219-05 
1 turška lira .' » 247-50 
1 angleški funt » 2 < 6-25 
1 dolar > 5 & - 9 0 

5 9 8 

C e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 29. avgusta 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 

vet. Zaje s. r. 

Letnik X. 

1 kanadski dolar » 
1 zlata nemška marka . . . » 
1 zlati zlot * 
1 avstrijski šiling » 
1 belg » 
1 pengö » 

100 francoskih frankov . . . . » 
100 švicarskih frankov . . . . » 
100 italijanskih lir 

56-60 
13-56 

6-38 
8 — 
7-92 
9-92 

222-45 
1095-30 

297-70 
100 nizozemskih goldinarjev . 
100 romunskih lejev » 
100 bolgarskih levov » 
100 danskih kron » 
100 švedskih kron » 
100 norveških kron » 
100 pezet » 
100 drahem " . . » 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

30. septembra 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi hiške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 23. avgusta 1928.: I. br. 17.180. 

» 2 2 8 2 — 
» 34-79 
» 41-10 
» 1 5 1 9 — 
» 1523-45 
» 1 5 1 9 — 
» 947-90 

73-85 

Razglasi velikega zopana mariborske 
oblasti. 

U. br. 4271/3. 

Razpust društva. 
Podružnica «Krščanske šole» pri Sv. Andražu v 

Slovenskih goricah je po § 24. društvenega zakona 
z dne 15. novembra 1867., drž. zak. št. 134, raz-
puščena, ker sploh ni delovala in torej nima pogojev 
za pravni obstoj. 

V M a r i b o r u , dne 14. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

vladni svetnik Wrischer s. r. 

L. št, 32/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . a v g u s t a 1928. 

S r e z 
g .C 

o > E 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Prelog 4 1 . 1 2 
Ptuj 3 I . I 3 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 705. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 20. do dne 26. a v g u s t a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 2 dvorca.). 

Kranj: Predoslje (Huje 1 dvorec). 

G a r j e . 

Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec). Kočevje; Jurjc-vica (Breze 2 dvor
ca). Sodražica (Žigmarice in Pcdldanc po 1 dvorec). 
Litija; Krka (Mevce 1 dvorec), Muljava (Muljava 
2 dvorca). Ljubljana, okolica: Dobranje (Spodnja 
Hmšica in Zgornja Hrušica po 1 dvorec), Mirnije 
(Zapotok 1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela (Ko
roška Bela 1 dvorec), Jesenice (Sava 1 dvorec). 
Škofja Loka: Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Domžale (Zgornje Domžale 1 dvorec), 

Spodnje Koseze (Hrib 1 dvorec). Kočevje: Velike 
Lašče (Velike Lašče 1 dvorec), Podgora (Podgorica 
1 dvorec). Kranj: Smlednik (Trboje 1 dvorec). 
Laško: Trbovlje (Ceco 6 dvorcev). Ljubljana, okolica-. 
Brezovica (Vnanje gorice 1 dvorec). Logatec: Rovte 
(Rovte 5 dvorcev). Radovljica: Srednja vas (Planina 
Jezero), škofja Loka; Stara Loka (Stara Loka 
1 dvorec). 

S r e z 
О Д 

C — 

•?-s 

2=5 •o — 
N « 

O > 
E 

Skupina tifuinih boleini. 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Griža. 
Maribor, levi breg 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah 

1 7 

1 2 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
29 

1 
2 

5 

1 
1 
2 

! 
1 4 1 

Skupaj 

Dysenterie. 
1 
1 

18 
20 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje | 3 
Celje, mesto • • • i 1 
Čakovec I 
Dolnja Lendava . . I 1 
Gornji grad • • • j 2 
Konjice I 
Ljutomer 1 
Maribor, desni breg 13 
Maribor, levi breg . 1 
Maribor, mesto . . 2 
Murska Sobota . . 4 
Prelog 12 
Šmarje pri Jelšah . i 6 

Skupaj . | 46 

OSpice. 
Maribor, desni breg 

i Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . , 
Prevalje 

io I ; 
Morbilli. 

Skupaj 

Davica. — Diphteria et Cronp. 

Celje 
Maribor, desni breg 

! Maribor, levi breg . 
j Maribor, mesto . . 

Prevalje 
Ptuj 

* cSluibene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 31. avgusta 1928., št. 201. 

Skupaj . 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 1 
Čakovec 1 
Maribor, levi breg . 1 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 

Skupaj 

Krterita odrevenelost 
Ljutomer 1 
Maribor, desni breg 1 
Murska Sobota . . 
Prevalje 1 
Ptuj 1 

Skupaj 

S * 
-2-3; 
сл o 

o ,. 

8 
4 
5 
3 
2 
2 
1 

i 
1 
2 

29 

2 
1 

13 

22 
4 
1 

27 

1 
, 
, 

1 

1 
2 
4 

7 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

! 8 

i 2 

i 
. 1 1 
- 4 • 

21 

16 

4 
1 
3 
1 i 

i 
13 ; 

3 i 
7 : 

12 i 

51 

20 

i 

Skupaj . 7 | . | 5 | . i 2 

V M a r i b o r u , dne 25. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/36. 

izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 27. a v g n s t a 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Podturen 9 dvorcev, Sivica 
1 dvorec). Maribor, desni breg: Modražc (Globoko 
1 dvorec). Prelog: Dekanovcc (Dekanovec 1 dvorec, 
Novakov.ec 13 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvor
cev), Sv. Marija (Sv. Marija 5 dvorcev). Ptuj: Slo
venja vas (Gerečja vas 3 dvorci). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Griže (Megojnica 6 dvorcev), Petrovce 

(Gorica 1 dvorec). Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, 
trg 6 dvorcev). Ljutomer: Apače (Apače 2 dvorca), 
Bunčani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gor
nja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Sveta 
Marjeta na Dravskem polju (Trniče 2 dvorca). Ptuj: 
Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), Slomi (Žamcnci 
1 dvorec), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Golavabuka (Golavabu.ka 1 dvorec), Št. H j pod Tur
jakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori 
(Št. Janž 1 dvorec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 
4 dvorci), Stari trg (Stari trg 1 dvorec). 

• S v i n j s k a r d e č i c a . 

Gornji grad: Kokarje (Homec in Pusto polje po 
1 dvorec), Nova Štifta (Tirosek 1 dvorec). Maribor, 
levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec). 
Murska Sobota: Pertoča (Pertoča 1 dvorec), Preda-
novci (Predanovci 1 dvorec). Ptuj: Rogoznica (Kova 
vas 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: Sv. Vid pri Grobel-
nem. (MJače 4 dvorci). Ptuj, mesto: 1 dvorec. 

V M a r i b o r u , dne 27. avgusta 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnib oblaste?, 
Precis. 344/4/28—1. 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d n i 

k a p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i 
in vsako drugo mesto pisarniškega uradnika, ki bi 
se izpraznilo pri kateremkoli sodišču tekom razpisa 
ali zaradi njega. 

Svojcročno spisane, pravilno kolkovano in oprem
ljene prošnje naj vložo prosilci po službeni poti 
najtesneje do dne 

1 0 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsodništvu. 

V proračunskem letu 1928./1929. je sprejemanje 
novih uradnikov in civilnih uslužbencev — razen če 
se vrnejo iz pokoja v aktivno službo — po členu 347. 
finančnega zakona ustavljeno. 

Od te omejitve so izvzeti izprašani podčastniki s 
pravicami po členu 73. zakona o ustroju vojske, ki 
so se v aktivni vojaški (orožniški) službi, o čemer 
naj prilože prošnjam potrdilo nadrejenega vojaškega 
ali orožniškega oblastva z navedbo, kdaj so dosegli 
v vojaški ali orožniški službi podčastniški čin. 

Upokojenec se ne sme sprejeti v državno službo, 
če je dovršil 60. leto starosti (člen 333. finančnega 
zakona za leto 1927./1928.). 
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Kor se ođdađo tudi mosta, ki se «praznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci iz
recno vsa mosta, za katera prosijo, ako bi se izpraz
nila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dno 3. septembra 1928. 

Preds. 345/6/28—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p o m o č 

n i k a ali p i s a r n i š k e p o m o č n i c e (odnosno 
oficianta aH oficia(ntinjc) p r i o k r a j n e m s o 
d i š č u v K a m n i k u . Oddado se tudi druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri kateremkoli sodišču 
tekom razpisa ali zaradi njega. 

Svojcročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj vložo prosilci po službeni poti 
najkesneje do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsodništvu. 

Razpisana mesta so oddado le ob pogojih, ustrez
nih členoma 347. in 348. finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

U lil 157/28—3. 1447 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 19. maja 1928., da je Rozalija G e č e k , rojena 
dne 18. maja 1858. v Zgornjem Seniku, go&tilničarka 
in posestnica v Šalameneih št. 42, kriva prestopka 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, storjenega s 
tem, da ni imela dne 26. aprila 1928. v svoji gostil
niški obratovalnici v Šalamencih niti sumarno niti 
podrobno označenih cen posameznim predmetom 
tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 6. navede
nega zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev de
narno kazni, ki so izpremeni ob neizterljivosti v na
daljnjo kazen 24 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek III., 
dne 19. maja 1928. 

S 5/28—15. 1824 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Pankracij R o b i n , mesar v Farni 

vasi. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilili porav

navi, ki jo predlaga; prezadolženec, se določa narok 
na dan 2 8. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih pri 
tem sodišču v sobi št. 1. 

Okrajno sodišče na Prevaljen, oddelek II., 
dne 28. avgusta 1928. 

C 266/28—1. 1829 

Oklic. 
Dr. Armin Strasser, odvetnik v Dolnji Lendavi, 

je vložil zoper Štefana G j ö r e k a, posestnika v Ho-
tizi, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 7749 Din 
s pripadki. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
2 6. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Štefana Gjöreka neznano, se mu | 

postavlja za skrbnika dT. Janko Leskovec, odvetnik ! 
v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 26. avgusta 1928. 

in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor so zahteve dedičev 
izkazane, le-tern, kolikor pa bi se to ne zgodilo, pri
pade državi. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

A 110/28—16. 1757 8—3 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuSčinski 
upniki. 

Milan M a r t i n o v i č , restavrater v Rogaški 
Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 3 dne 15. o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na
daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče # v Rogatcu, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1928. 

1828 C 541/28—2. 
Oklic. 

Hranilnica v Križevcih, d. d., ki jo zastopa 
dr. Aleksander Valyi, odvetnik v Murski Soboti» je 
vložila zoper Ivana K ü r on jo, posestnika v Kri
ževcih, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 8500 
Din in 821 Din in zaradi opravičbe predznambe. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Ivana K ür on j e neznano, so mu 

postavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšček, odvetnik 
v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 20. avgusta 1928. 

V 27/28—1. 1795 2—2 

Amortizacija menice. 
Na prošnjo Ane K o l a r j e v e v Spodnji Hudinji 

št. 45 se uvaja postopanje za amortizacijo baje iz
gubljene menice, ki so jo izdali dne 20. februarja 
1928. Franc Podbregar, Terezija Podbregar in An
gela Skamen — vsi v Spodnji Hudinji št. 45 za 
znesek 50.000 Din. 

Imetnik te menice se pozivlje, naj'jo predloži v 
4 5 d n e h od dne tega edikta podpisanemu sodišču, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je meniea 
amortizirana in da nima moči. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 25. julija 1928. 

1809 

S 5/28—55. 1830 
Sklep. 

Konkurzna stvar Ivana L u p š e t a. 
Deželno kot konkurzno sodišče odobruje prisilno 

poravnavo, sklenjeno pri naroku dne 14. avgusta 
1928., te vsebine, da je plačati konkurznim upnikom 
I. in П. razreda njih celotne terjatve v 14 dneh po 
pravnomočnosti odobritve, upnikom 111. razreda pa 
20 % v dveh trimesečnih obrokih, in sicer-prvi obrok 
v treh mesecih po pravnomočnosti poravnave. Kot 
poroki in plačniki so pristopili: Valentin Kuhar, po
sestnik v Strugi; Peter Kuhar, posestnik v Strugi; 
Jerica Vrhovec, posestnica v Ljubljani, Kavškova 
ulica št. 5; Lovro Šlibar, posestnik v Ljubljani, Jer-
ncjeva cesta št. 24. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 17. avgusta 1928. 

S 3/26—13. 1816 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Marija S t e r m a n , posestnica in 

hotelirka v Ljutomeru. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 3/26—2 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 23. avgusta 1928. 

C 171/28—3. 1660 
Oklic. 

Dr. Šandor Hrašovec, odvetnik v Šmarju pri Jel
šah, je vložil zoper Antona P i 1 d k a, posestnika v 
Polžanski vasi št. 13, tožbo zaradi 273 Din s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je sedanje bivališče Antona Pildka neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Ivan Čanžek, posestnik 
v Šmarju pri Jelšah. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 20. julija 1928. 

S 15/27—9. 1822 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Frane P o d p l a t n i k , trgovec 

v Ormožu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 16/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, kor jo bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dno 23. avgusta 1928. 

E 216/28—13. 

Sklep. 
Na prisilni dražbi dne 24. avgusta 1928. ni bilo 

nobene ponudbe. Zato je izvršba po dražbi, dovolje
na s sklepom z dne 20. marca 1928., E 216/28—2, 
polovice nepremičnin: zemljiška knjiga Dedja vas, 
vi. št. 5, po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta cd dražbenega naroka so 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne moro 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dno 24. avgusta 1928. 

Л 87/28-^. 1831 3—1 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Jožef P o n i k v a r , posestnik v Gornjem Jezeru 

št. 18, je dne 3. avgusta 1928. umrl. Poslednja volja 
se je našla. 

Franc Ponikvar, Janez Ponikvar, Neža Ponikvar 
in Viktor Ponikvar, otroci umrlega Jožefa Poni-
kvarja, katerih bivališče sodišču ni znano, se poziv
ljejo, naj so v e n e m l e t u od današnjega dne zglaso 
pri tem sodišču. Po tem roku so bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Alojzijem Žnidaršičem, 
posestnikom v Ložu, ki se je postavil odsotnim de
dičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 30. avgusta 1928. 

A 110/28—16. 1756 3—3 

Poklic neznanih dedičev. 
.Milan M a r t i n o v i č , restavrater v Rogaški 

•Slatini, je dne 27. junija 1928. umrl, ne da' bi bil 
zapustil sporočilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Vinko Šket, 

posestnik v Rogaški Slatini. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 

-,10. 1720 E 790/28-
Dražbcni oklic. 

Na predlog. Štefana J a k o p a in Ane J a k o -
p o v e , posestnikov v Frankolovem, bo dne 
15. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih po
gojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Verpete, 
vi. št. 16: hiša s priteklino, cenilna vrednost 7450 
Din, zemljišča (njive, travniki, pašniki), eeniJna 
vrednost 13.221 Din 301 p — skupaj 20.671 Din 30 p ; 
najmanjši ponudek: 13.781 Din. 

Pritekline so: 1 koš in 2 kosi v skupni conilni 
vrednosti 50 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2068 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 14. junija 1928. 

E 1030/28. 1731 

Dražbeni oklic 
Na predlog, ki ga je podala firma S c h r e i b e r 

i M a y e r , skladište koža v Zagrebu, Imičićeva 
ulica br. 24, bo dno 12. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob 
pol enajstih pri tem sodišču na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba polovice nepremičnine: 
zemljiška knjiga za mesto Celje, vi. št. 527: zidana 
hiša, cenilna vrednost 18.330 Din, drvarnica, cenilna 
vrednost 1700 Din, zemljišče, cenilna vrednost 17.000 
Din — skupaj 37.030 Din, poloviau ceniLue vrednosti 
nepremičnine torej 18.515 Din; najmanjši ponudek 
18.000 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom so ne bo prodajalo. 
Vadij: 2000 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 28. julija 1928. 



85. ÖOO 

E 32/28—83. 1 8 1 3 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča s t ranka : Franc Lavrič ml., prokurkt 

firme: Franc Lavrič na Rakeku, zastopan po drju. 
Cirilu Kraševcu, odvetniku v Cerknici; 

zavezanec: Ivan Ž n i d a r š i č, posestnik v To
polu št. 2, zaradi 6539 Din 10 p s pripadki. 

Pri prisilni dražbi dne 16. avgusta 1928. ni bilo 
nobene ponudbe. Zato je prisilna dražba zavezani 
stranki lastnih nepremičnin: katastrska občina Ota-
ve, vi. št. 124, 130 in 136, po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
vnovična uvedba dražbenega postopanja ne sme 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 16. avgusta 1928. 

E 650/28—12. 1 6 2 3 

Draibeni oklic 
Na predlog Matije Lipše RO drju. J a n k u Pikušu. 

odvetniku v Dolnji Lendavi, se dovoljuje zoper Jo
žefa D o m j a n a, posestnika v Gornji Bistrici, za
radi 463 Din 25 p s pripadki vnovična uvedba draž
benega postopanja na podstavi že opravljene cenitve 
in dražbenih pogojev E 700/27, in sicer naslednjih 
nepremičnin: katastralna občina Bistrica, 7/«ink vi. 
i t . 547 pod B 9 , vi. št. 548 pod 10, vi. št. 548 pod 
B 1 0 , vi. §t. 878 pod B 4 in vi. št. 964 pod B 4. 

Dražbeni narok se določa na dan 1 1 . s e p 
t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi 
St. 21 . 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pr i dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se n e mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 17. julija 1928. 

E 410/28. 1 8 0 7 

Draibeni oklic. 
Dne 1 3 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Buče, vi. št. 12 in 47, zemljiška 
knjiga Vrenaka gorca, vi. št. 69, in zemljiška knjiga 
Sedlarjevo, vi. št. 5. 

Cenilna vrednost: 25.468 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 1285 Din; najmanjši ponudek: 16.979 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. _ _ . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 18. julija 1928. -

Izvršba s prisilno dražbo zavezancu lastne polo
vice nepremičnine: vi. št. 73, katastrska občina Ma-
renbeTg, zunanji trg, dovoljena s sklepom opr. št. 
E 413/28—3, je s privolitvijo zahtevajoče stranke 
po § 39., št. 6., izvršilnega reda ustavljena. 

Vsa izvršilna dejanja, kolikor so se že opravila 
za zgoraj označeno izvršljivo terjatev zahtevajoče 
stranke, so razveljavljena. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
rine 20. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Letnik X. 

so interesentom na razpolago pri zgoraj navedenem 
odseku, za enotno ceno za 1 m 8 zidovja, ne glede 
na to, ali je zidovje opečno ali betonsko. 

Ponudba mora navajati vse pogoje, ki jih zahteva 
i železniška uprava, in klavzulo, s katero se podjet-
' nik izrecno odpoveduje pravici, zahtevati med delom 

zvišek enotno cene. 
Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 

po izvršeni licitaciji. 
Vsak ponudnik mora položiti najkesneje do 

10. ure na dan licitacije pri blagajni podpisane direk
cije kavcijo 5 % (inozemski državljan 10 %) ponu
jene vsote v gotovini ali v vrednostnih papirjih. 

Natančnejši podatki se dobivajo pri gradbenem 
oddelku podpisane direkcije v odseku za spodnji 
ustroj. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 21. avgusta 1928. 

E 703/28. 1726 

Dražbeui oklic 
Dne 1 5 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Plazovje, vi. št. 61 (kme-
tiško posestvo). 

Cenilna vrednost: 10.302 Din; vrednost priteklin: 
150 Din; najmanjši ponudek: 6868 Din 20 p. 

Pravice, H ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 4. julija 1928. 

2 9 9 . 
Tarifna obvestila.* 

Daljinar in imenik železniških postaj. 
Izprememba naziva za postajališče z nazivom: 

Podvezica. 
Z veljavnostjo od dne 1. septembra 1928. naj se 

izpremeni v imeniku železniških postaj na 134./135. 
strani naziv za postajališče z nazivom: Podvezica v 
naziv: Podvežica-Trsat. 

Ta izprememba naj se izvede tudi v daljinarju na 
Х1П. strani, na 14., 36., 58. in 80. strani. 

V železniški karti k imeniku postaj naj se izvede 
izprememba naziva v kvadratu C-6. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 4. avgusta 1928.; G. D. br. 51.305/28. 
* 

Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga 
med Nemčijo in Italijo. 

Dopolnitev tarife. 
Z veljavnostjo od dne 1. septembra 1928. naj se 

dopolni na 24. strani tarifa, ki velja za označeni pro
met od dne 1. julija 1926., z novo točko 6. tako-lc: 

«(6) Bei Sendungen über Salzburg-Piedicolle 
wird von der Aufgabestotion zugunsten der Staats
eisenbahnen des Königreiches der Serben, Kroaten 
und Slovenen für die Mitwirkung der Eisenbahn bei 
Erfüllung der Zollvorschriften neben der Gepäck
fracht eine besondere Gebühr f ü r j e d e s G e 
p ä c k s t ü c k erhoben: 

in Deutschland 0-30 RM.* 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 5. avgusta 1928.; G. D. br. 55.856/28. 
* 

Lokalna in luška tarifa za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Izprememba. 
Z veljavnostjo od dne 1. septembra 1928. naj se 

prečrtata na 64., 65. in 66. strani ves X. odsîk lo
kalne tarife in na 46., 47. in 48. strani ves VII. od
sek luške tarife. 

Namesto tega se izdaja «Spisak najvećih dozvo
ljenih razmaka osovina i pritisaka točkova na pru
gama normalnog koloseka». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 10. avgusta 1928.; G. D.br. 54.655/28. 

St. 5608/1—1928. I S 2 5 

Objava. 
Ukraden, odnosno izgubljen je bil potni list na

ime: Ž e r d i n Ludovik, trgovinski vajenec v Dol
nji Lendavi, št. 10.449, izdan pri sreskem poglavarju 
v Dolnji Lendavi pod št. 3802/1—466 dne 21. avgu
sta 1925. in vidiran, odnosno obnovljen v letih 1926., 
1927. in 1928. pri istem sreskem poglavarju. 

Navedeni potni list se proglaša za neveljavnega. 
V D o l n j i L e n d a v i , dne 28. avgusta 1928. 

Sreski poglavar: Kandrič s. r. 

St. 5706/9. 1818 

Dražba občinskega lova. 
Dražba lova občine S v . S t e f a n a , srez Šmarje 

pri Jelšah, se bo vršila dne 2 0. s e p t e m b r a 
1 9 2 8 . ob desetih v pisarni podpisanega sreskega 
poglavarja. 

Lovišče mori 1279 ha; izklicna cona jo 250 Din. 
V Š m a r j u p r i J e 1 š a h, dne 28. avgusta 1928. 

Sroski poglavar: Kartin s. r. 

Razne objave. 
I79S 3—2 Poziv upnikom. 

Upniki P l e t a i . s k e z a d r u g e v N o t r a n j i h 
g o r i c a h , r. z. z o. z., se pozivljejo, naj priglase 
po § 40. z. z. morebitne terjatve podpisanim likvi
datorjem. L i k v i d a t o r j i : 
Janez Stražišar, posestnik v Notranjih goricah št. 76. 
Matija Založnik, posestnik v Notranjih goricah št. 55. 
Franc Novak, posestnik v Notranjih goricah št. 39. 

St. 1299/3-Ш-28. 

Razglas. 

1805 2—2 

E 413/28—13. 1812 

Ustavitev izvršbe. 
Zahtevajoča stranka: Maks Hölbling, trgovec v 

Marenbergu, 
. zavezana s t ranka: Karl R o s i e r , posestnik na 
Dobravi, zaradi 1359 Din 75 p in 380 Din 55 p s 
pripadki. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani razpisuje 
na podstavi zakona o državnem računovodstvu jav
no pismeno ofertno licitacijo za popravljalna dela 
na spodnji etaži borovniškega viadukta, in sicer za 
izmenjavo slabega zidovja v izmeri 193-7 m 8 betona 
in 75-3 m 8 zidu. 

Ponudbe naj se izroče najkesneje do dne 1. o k -
t o b r a 1 9 2 8 . do 11. ure v zapečatenem zavitku z 
napisom: «Ponudba za popravljalna dela na borov
niškem viaduktu N. N.» gradbenemu oddelku pod
pisane direkcije, odseku za spodnji ustroj. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, naj se 
podado, vpoštevaje splošne in specialne pogoje, ki 

1823.3-1 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo po obrazcu 50. 
pravilnika za finančno kontrolo, ki jo je izdal ob
lastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani dne 
28. januarja 1927. pod št. 1279, in pa železniško 
legitimacijo za nabavo vozovnic s 50%nim popustom, 
ki mi jo je izdala direkcija, državnih železnic v Ljub
ljani dne 26. januarja 1926. pod št, 127.257. 

Obe listini proglašam za neveljavni. 
Hinko Robnik s.r., 

podpreglednik finančne kontrole v Mariboru. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer prvi dve v 
št 193/LXIV z dne 22. avgusta 1928., tretje pa v 
št. 199A.XV z dne 29. avgusta 1928. 

1832 Objava. 
Izgubil sem letno izpričevalo II. razreda na-

državni realni gimnaziji v Kranju za šolsko leto 
1927./1928. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Franc Rozman s.r. 

182R Obi a va. 

izgubil sem izpričevalo 11. d razreda 11. državne 
realne gimnazije v Ljubljani za šolsko loto 1926./ 
/1927. št. 55 n a ime: Milikin. Zupančič iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Milikin Zupančič s.r. 

ydgoTorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. ~ Tisk. in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 



/ 
/ 

Poštnina plačana v gotovini. i 

86. V Ljubljani, dne 5. septembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina) 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
300. Pojasnilo, da se v tri dni prostega ležanja blaga ne štejejo dnevi, 

ob katerih carinarnice niso uradovale. m i n i n o 
301. Dopolnitev člena 10. pravil o tari in razpisa C. br. 22.121/28. 
302. Izprememba v pravilniku o draginjskih dokladah pokojninskega zavoda 

za nameščence v Ljubljani. 

303. II. seznamek strojev in strojnih delov, ki se izdelujejo v državi. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti: 304. Razglas, s katerim se 

objavlja pravilnik za javno in prosto skladišče v Ljubljani firme: 
Javna skladišta, družba z o. z. v Ljubljani. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Opozorilo. 
Fosebe naročeno posamezno izvode Uradnega 

lista bomo pošiljali odslej s a m o p r o t i v n a 
p r e j š n j e m u p l a č i l u . — Reklamacije se vpo-
štisvajo samo, če se pošljejo v d e s e t i h d n e h 
po izdaji dotične številke; vsi pozneje reklamirani 
izvodi se pošiljajo — če so še v zalogi — s a m o 
1> r o t i p 1 a č i 1 u. Upravništvo Uradnega lista. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 197 z dne 27. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. av

gusta 1928.: Postavljen je pri tobačni tvornici, v 
Ljubljani za šefa oddelka v 2. skupini II. kategorije 
Janko B a b n i k, višji kontrolor v isti skupini iste 
kategorije pri isti tvornici. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
11. avgusta 1928.: Postavljen je na državni trgo
vinski akademiji v Mariboru za, profesorja v 
8 skupini I. kategorije Alojzij S t r u n a , predmetni 
učitelj v 4. skupini II. kategorije na isti šoli. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 26ega 
julija 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Avgust Kra-
v o s , učitelj na Vinici; 2.) Avgust P e t r a k , orož-
niški narednik v Brežicah, skupno z ženo Jero in 
maloletno hčerko Marijo; 3.) Ivan B a j c, posestnik 
na Mirni, skupno z ženo Terezijo; 4.) Josip Š i 1 h a n, 
ekonom pri Sv. Lovrencu; 5.) Rafael M o z e t i č , že
lezniški delavec v Ljutomeru, skupno z ženo Leo-
poldino in maloletno hčerko Marico. 

Številka 198 z dne 28. avgusta 1928.: 
Objave ministrstva za notranjo posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Roža A r m b r u s t e r , modistinja 
v Mariboru; 2.) Ivan B e n sa, kmetovalec v Orehovi 
vasi skupno z ženo Amalijo in štirimi maloletnimi 
otroki; 3.) Pavel M a r u š tč, posestnik v Mariboru, 
skupno z ženo Marijo in štirimi maloletnim.ii otroki; 
4.) Anton D T* o č, učitelj v Vidoncih, skupno z ženo 
Karlo in dvema maloletnima, otrokoma; 5.) Alojzij 
. S c h n e i d e r , kapetan I. razreda v Št. Ilju, skupno 
7. ženo Marijo; 6.) Anton N o v a k, mehanik v Mari
boru. 

številka 199 z dne 29. avgusta 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za po

što in telegraf z dne 14. avgusta 1928.: Premeščena 
sta. po službeni potrebi od terenske telegrafsko-tele-
fonske sekcije v Ljubljani k radijski postaji v Dom
žalah mehanika: Viktor P o v še v 2. skupini 111. ka
tegorije in Jurij B a n y a i v 3. skupini III. kate
gorije. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevim; Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Alojzij L i s j a k , .gostilničar v 
Mariboru; 2.) Ivan V r č, posestnik v Celjski okolici; 
3.) Alojzij K l i m a , železniški ključaničar v Mari
boru, skupno z ženo Marijo in maloletno hčerko Ju
stino; 4.) Anton S k o č i r, posestnik v Novi cerkvi, 

skupno z ženo Elizabeto in štirimi maloletnima- otro
ki; 5.) Herman L o i b n c g e r, UTarski pomočnik v 
Celju; Josip P e t e r n e ! ' , privatni manipulant v 
Kozjem; 6.) dr. Viljem H i r z l e r , zdravniški po
močnik v Mariboru; 7.) Alojzij S u š a , posestnik v 
Goričici, skupno z ženo Jožofo in štirimi maloletnimi 
otroki; 8.) Emilija K j u d e r , absolvirana učiteljica 
v Ljutomeru; 9.) Fran T r a t n i k , železničar v Dol
nji Lendavi. 

Dekret ministra za gradbe z dne 1. avgusta 1928.: 
Javno prakso v vsej kraljevini sme izvrševati Pavel 
E n d l i c h e r , .inženjer v Ljubljani, specialno; iz 
stroke rudarskega inženjerstva. 

Številka 200 z dno 30. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju

lija 1928.: Postavljena, sta na tehnični fakulteti: uni
verze v Ljubljani: za rednega, profesorja s pravicami 
uradnika 3. skupine I. kategorije Alojzij- H r o v a t, 
izredni profesor na. isti fakulteti, uradnik v 4. sku
pini I. kategorije; za docenta s pravicami, uradnika 
6. skupine I. kategorij© Romeo S t r o j n i k , pro
fesor na srednji tehnični šoli v Ljubljani v isti sku
pini isto kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. av
gusta 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine 1. kategorije 
v 4. skupino I. kategorije Pavel L o k o v š e k, pro
fesor na H. državni realni gimnaziji v Ljubljani. 

Objava ministrstva za. notranje posle z dne 24cga 
avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine ST-
bov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Aiukej K o s -
s i a k, železniški ključaničar v Mariboru, skupno z 
ženo Emo. 

Številka 201 z dne 31. avgusta 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne. 15. av

gusta 1928.: Postavljen je na filozofski fakulteti uni
verze v Zagrebu za rednoga profesorja s pravicami 
uradnika 3. skupine I. kategorije dr. Marijan S a l o -
p e k, redni profesor na filozofski fakulteti univerze 
v Ljubljani, uradnik v isti skupini isfle kategorije. 

Objave ministrstva za notranje p'osle z dne1 24ega 
avgusta. 1928.: V državljansko zvezo kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Marija 
H o f f m a n n , zasebnica v Mariboru; 2.) Jurij Fran 
K r a m a r , posestnik v Novi vasi, skupno z ženo 
Katarino in tremi maloletnimi otroki; 3.). Placid 
B o r r i , duhovnik v Limbušu. 

Številka 202 z dne 1. septembra 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za 

pošto in telegraf z dne 31. julija 1928.: Postavljen je 
pri direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani za pisarja 
v 8. skupini 1. kategorije Edo P i t s e h m an, pri
pravnik v 9. skupini I. kategorije pri isti direkciji. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva, za 
pošto in telegraf z dne 2. avgusta 1928.: Premeščena 
sta (premeščena je) po službeni potrebi k poštnemu 
in telegrafskemu uradu na Bledu 1 poštna in tele
grafska uradnika (poštna in telegrafska uradnica) v 
3 skupini II. kategorije: Rajko K o r i t z k y in Fran 
T u r k od poštnega in telegrafskega urada v Ljub
ljani 1 in Danica K o b a 1 od poštnega in telegraf
skega urada v Mariboru 1. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva- za 
pošto in telegraf z dne 6. avgusta 1928.: Premeščena, 
je na ргобпјо od poštnega, in telegrafskega urada v 

.Skoplju 1 k poštnemu in telegrafskemu Uradu v 
Ljubljani 1 Olga G a v r i 1 o v i č, poštna in telegraf
ska uradnica v 3. skupini II. kategorije. 

Objavi ministrstva za notranje poste z dne 22. in 
24. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Ru
dolf Wolf, kurjač v Pobrežju, skupno z ženo Eli
zabeto in tremi maloletnimi otroki; 2.) Anton M a -
r i n š e k, čevljar v Slovenski Bistrici, skupno z ženo 
Frančiško in štirimi maloletnimi otroki. 

Uredbe osrednje vlade. 

300. 
Pojasnilo, da se v tri dni prostega le
žanja blaga ne Štejejo dnevi» ob katerih 

carinarnice niso uradovale.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta da
jem carinarnicam to-le pojasnilo: 

V tri dni prostega ležanja blaga po členu 18. 
omenjenega zakonskega predloga, se ne štejejo ne
deljski, praznični in drugi dnevi, ob katerih cari
narnice ne bi uradovale. 

Na unikat in duplikat deklaracij, po katerih so 
ležnina ni pobrala zaradi tega., ker je bil med temi 
dnevi prostega ležanja eden ali je toi lo več zgoraj 
omenjenih dni, naj postavita revizor in carinik pri
pombo, iz katere se jasno vidi, zakaj carinarnica ta 
dan ali te dni ni uradovala, če namreč ni uradovala 
po finančnem zakonu samem; v tem primeru take 
pripombe ni treba. 

To pojasnilo naj se začne uporabljati petega dne 
od dne, ko se razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 18. avgusta 1928.; 
C. br. 31.368. 

Minister za fmance: 
dr. N. Subotić s. r. 

301. 
Dopolnitev Člena 10. pravil o tari in 

razpisa C. br. 22.121/28.* 
[Na predlog carinskega sveta, in na podsta»vi 

člena 7. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
sem odločil: 

Razpis C. br. 22.121 z dne 11. junija 1928.** naj. 
se uporablja tudi na amonijev nitrat — soliter, če 
prihaja v železnih bobnih, z dostavkom, da se od
bija ob uvozu amonijevega, nitrata v železnih bobnih 
kot tara 6 % (šest odstotkov). 

V B e o g r a d u , dne 27. avgusta. 1928.; 
C, br. 32.399. M i n i s t c r ш finance: 

dr. N. Subotić s. r. 

* < Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. avgusta. 1928., št. 199/'./KV 

** Uradni list z dne 26. junija 1928., št. 210/61. 



86. 

3 0 2 . 
Izprememba v pravilnika o draginjskih 
dokladah pokojninskega zavoda za na-
"Џл ' meščence v Ljubljani. 

Po členu 7. zakona z dne 12. maja 1922. o pokoj
ninskem zavarovanju nameščencev za Slovenijo in 
Dalmacijo in po točki 2.) § 41. statuta pokojnin
skega zavoda za nameščene« v Ljubljani odobrujem: 

Prvi odstavek v pravilniku o draginjskih dokla
dah pokojninskega zavoda za nameščence v Ljub
ljani* se izpreminja ter se glasi: 

«Draginjska doklada iz zavarovanja na višje da
jatve po členu P7. zakona o pokojninskem zavaro
vanju nameščencev v obliki cesarske naredbe z dne 
25. junija 1914., drž. zak. št. 138, znaša do 50% 
zneska rente; za vsako prihodnje poslovno leto je 
določi občni zbor po uspehu bilance, kar je treba 
sporočiti ministru za socialno politiko.» 

Obenem odrejam, da se prednja izprememba v 
pravilniku o draginjskih dokladah pokojninskega 
zavoda za nameščence v Ljubljani natisni v «Urad
nem listu ljubljanske in mariborske oblasti» in v 
«Službenem Glasniku splitske i dubrovačke oblasti». 

V B e o g r a d u , dne 18. avgusta 1928.; št. 6746. 
Minister za socialno politiko: 

St. Barić s r . 

3 0 3 . 
H. seznamek strojev in strojnih delov, 

ki se izdelujejo v državi.** 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, postopajo 

po točki 4. občih opazk k XV. delu v predlogu za
kona o obči carinski tarifi, izpreminja s tem sezna
mek predmetov, ki se iz zgoraj .omenjene točke 4. 
izdelujejo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
razglašen v cSlužbonih Novinah» z dne 1. septembra 
1926., št. 191/LHI.*** 

Odstavek: «Iz tar. št. 658. Neimenovani stroji in 
njih deli: 
Iz 1. Mlinarski: 

Vsi stroji in deli strojev za mli
narsko industrijo, razen valjč
nih mlinov (Walzenstuhl), tri-
jerjev in magnetnih apara
tov.» 

se izpreminja ter se glasi: 
«Iz tar. št. 658. Neimenovani stroji in 
njih deli: 
Iz 1. Mlinarski: 

Enostavni in dvojni prenosni 
mlini, dvigala (Aufzüge) za 
mline, stroji za mešanje moke, 
stroji za čiščenje moke.» 

Odstavek: «Iz tar. št. 663. Dinamski stroji, alter-
natorji Ln elektromotorji vseh vrst 
do vštetih 50 HP.» 

se izpreminja ter se glasi: 
«Iz tar. št. 663. Dinamski stroji, alter-
natorji in "elektromotorji vseh vrst 
do vštetih 50 HP, razen elektromotor
jev za tramvaje, specialnih dinamskih 
strojev za razsvetljevanje železniških 
voz in specialnih dinamskih strojev za 
zvarjanje.» 

Odstavek: «k tar. št. 664. Transformatorji, kon 
denzatorji, akumulatorji in elektrode 
Iz 1. Transformatorji do vštetih 1000 

kilowattampèrov sile in 35.000 
voltov napetosti.» 

se izpreminja ter se glasi: 
«Iz tar. št. 664. Transformatorji, kon
denzatorji, akumulatorji in elektrode 
Iz 1. Transformatorji do vštetih 500 

kilowattampèrov sile in 10.000 
voltov napetosti.» 

P r i p o m b a. če se uvažajo stroji in strojni deli, 
našteti v tem seznamku in v prejšnjem seznamku, 
razglašenem pod I. br. 1826., kot specialne vrste, ki 
se ne izdelujejo v državi, izdaja ministrstvo za ti'go-
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vino in industrijo v vsakem poedinem primeru po
sebna potrdila, potrebna za brezcarinski uvoz. 
Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 

dne 29. avgusta 1928.; V. br. 5561. 

Razglasi osrednje vlade. 
Obvestilo o prodajanju soli.* 

Upravni odbor samostalne monopolne uprave je 
odredil s sklepom M. br. 18.251 z dne 25. julija 1928., 
ki ga je odobril gospod minister za finance z odlo
kom št. 329 z dne 31. julija 1928.: 

1.) Samo ribarskim združbam in ribarskim indu
strijskim podjetjem ob Jadranskem morju in jezerih 
se oddaja čista sol iz vseh monopolnih založišč po 
ceni, po kateri se oddaja za industrijske namene (iz 
Stona in Paga po 30, iz Kreke po 55 in iz ostalih 
založišč po 52 Din za 100 kg), in sicer v nedenatu-
riranem stanju in pod strogim nadzorstvom porabe, 
ki ga vrše organi finančne kontrole. 

2.) Zmleta morska sol v nedenaturiranem sturijii 
iz založišč v Stonu in Pagu se oddaja samo ribni
škim združbam in ribarskim industrijskim podjetjem 
ob Jadranskem morju po ceni soli za industrijske 
namene, prištevši za 100 kg 10 Din režijskih .-tre
skov ob mletvi. t. j . po cenah, ki veljajo dandanes, 
torej po 40 Din za 100 kg. 

3.) Oddelek za predajo naj izdela v najkrajšem 
času pravilnik za prodajanje in kontroliranje porabe 
soli za ribarske namene in naj ga predloži uprav
nemu odboru v odobritev. 
Iz piearne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 3. avgusta 1928.; M. Pr. br. 25.706. 

Razglasi velikega žepana ljubljanske 
oblasti. 

304. 
1 7 7 6 Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je podelilo 
z odločbo z dne 5. avgusta 1926., br. 6864ДП, spo
razumno z ministrstvom za finance, generalno direk
cijo carin, firmi: Javna skladišta, družba z omejeno 
zavezo v Ljubljani, koncesijo za obratovanje jav
nega in prostega skladišča v Ljubljani ter je odo
brilo naslednji 

Prav i ln ik 
za javno in prosto skladiSče v Ljubljani firme: 

Javna skladi&ta, družba z o. z. v Ljubljani. 

§ 1 . 
Firma: Javna skladišta, družba z o. z., v Ljub

ljani, vpisana pri deželnem kot trgovinskem sodišču 
v Ljubljani, obratuje javno in prosto skladišče v 
Ljubljani, in sicer na podstavi koncesij., ki sta ju 
podelili ministrstvo za trgovino in industrijo z odlo
kom z dnie 5. avgusta 1926., br. 6864/IH, in ministr
stvo za finance, generalna direkcija carin, z odlokom 
z dne 16. julija 1926., C. br. 29.674. 

Področje. 

§ 2 . 
V področje javnega in prostega skladišča spadajo 

* Uradni list z dne 12. januarja 1928., št. 8/4. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 30. avgusta 1928., št. 200. 
*** Uradni list z dne 6. oktobra 1926., št. 374/92. 

v glavnem nastopna opravila: Skladišče 
1.) vklada in izklada blago, določeno za shrani

tev, v skladiščne prostore in iz njih; 
2.) shranjuje blago v skladišče in oskrbuje vse 

potrebne manipulacije; 
3.) izvršuje apedicijska naročila naročnikov; 
4.) zavaruje blago, shranjeno v skladišču, zop<T 

požar; 
5.) izterjuje voznine, carine, davke, pristojbine, 

in ležnine kakor tudi druge stroške in plačila., ki se 
morajo morebiti še poravnati za blago; 

6.) prireja in izvršuje javne dražbe vskladišče-
nega blaga; 

7.) posreduje predjeme za vskladiščeno blago 
kakor tudi na izdane zastavne liste (varante [war
rante]); 

Letnik X. 

8.) izdaja skladovne liste; 
9.) oskrbuje javno prosto skladišče s pravicami, 

navedenimi v § 2., točkah a) do d), zakona z dne 
28. aprila 1889., drž. zak. št. 64., ki so: 

a) shranjevati neocarinjeno blago, dokler *e ne 
dovede svojemu namenu, t. j . uvozni ocarinitvi. na
daljnji odpravi ali vnovičnemu izvozu; 

b) shranjevati blago, izvoženo s carinskega 
ozemlja, pod carinskim izjemkom in ob varovvnju 
njegove narodnosti, dokler se no spravi v prost pro
met ali ne prepelje nazaj na carinsko- ozemlje; 

c) shranjevati blago, ki je zavezano v me»tu 
Ljubljani užitnim, dokler se ne obdavči ali zopet 
ne izvozi iz mosta; '-* 

d) shranjevati blago, zavezano davku, dokler se 
ne obdavči ali ne izvozi v inozemstvo: 

10.) vskladiščati in izskladiščati blago, ki je za
vezano plačilu monopolnih pristojbin, z izrecno do
volitvijo ministrstva za finance. 

Trgovinski posli. 

§ 3 . 
Posli javnega skladišča so trgovinski posli [и> 

trgovinskem zakonu in skladiščno podjetje siimo ie 
trgovec. 

Vodstvo. 

§ 4 . 
Skladišče opravlja za to nameščeni oskrbnik, ki 

mu je dodeljeno potrebno -uradniško in služabno 
osebje. 

Pritožbe zoper uradniško in služabno osebje je 
prijavljati oskrbniku, pritožbe zoper tega pa vsako
kratnemu zastopniku družbe v Ljubljani. 

Ime vsakokratnega zastopnika je objavljeno na 
lahko vidnih mestih v skladišču. 

Vskladiščeno blago. 

§3. 
Za shranitev v skladišče se sprejema samo blago 

poleg izdelkov, ki so navedeni v skladiščni tarifi; 
glede blaga in izdelkov, ki v skladiščni tarifi niso 
navedeni, se je treba posebe pogoditi s skladiščno 
upravo; vendar pa se s takim dogovorom ne smejo 
izpremeniti določila o jamstvu in o zastavni in pro
dajni pravici skladiščnega podjetja. 

§6. 
Blago, dospelo za shranitev, mora biti vnanje 

dobro ohranjeno in, če je omotano, mora biti vklad 
trpežen in primeren. 

Blaga izpod 500 kg uprava ne sprejema; vendar 
pa sme dovoljevati izjeme. 

Predmeti slabe kakovosti, v pokvarjenem in no-
trpežnem vkladu se sprejemajo samo, če so ni bati 
za njih vsebino ali pa če poda stranka pismeno iz
javo, da želi shranitev na svojo odgovornost, ne da 
bi prevzelo skladišče za to jamstvo po § 14. zakona 
z dne 28. aprila 1889., drž. zak. št. 64.; v tem pri
meru so odločilni na korist skladišča podpisi depo
nentov, katerih pristnosti skladiščna uprava ni dolžna 
preizkušati. 

Če bi bilo popraviti nedostaten vklad, morajo 
povrniti deponenti briez ugovora stroške, ki se za-
računijo za to. 

Skladiščna uprava ima pravico, odpreti kose 
blaga, če osnovano sumi, da so navedli deponenti 
napačno vsebino. 

Raznesilno in za ogenj nevarno blago je od shra
nitve izključeno. 

Petrolej, bencin in mineralna olja sploh se smejo 
shraniti le v prostorih, ki so posebe določeni za to 
in katerih uporabljanje je oblastveno dovoljeno. 

Enako jo izključeno od shranitve blago, ki se 
rado kvari ali ki je take kakovosti, da bi moglo 
škodovati drugemu shranjenemu blagu. 

Prav tako se smejo vse tri skupine blaga, dolo
čene za prosto skladišče, t. j . neocarinjeno blago, 
redni užitnim zavezano blago, sol in sladkor, ki se 
mora shraniti neobdavčeno, shranjevati 1". v takih 
prostorih, ki so pod finančnouTadnim sozaklopom in 
ki niso samo popolnoma ločeni od drugih skladiščnih 
prostorov, temveč tudi med seboj. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. avgusta 1928., št. 199. 

Spremne listine. 

§7-
Predmeti, ki naj se shranijo, morajo biti oprem

ljeni z voznim listom ali pa s spremnico. Poleg za
htev, predpisanih v zakonu, morata te listini zlasti 
navajali: 
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a) dan in kraj prodaje; 
b) natančni deponentov naslov (njega ime, pri

imek in stanovanje); 
e) število, vrsto, posebna znamenja in število 

kosov: 
d) nečisto težo v kilogramih, vsebino blaga in 

njegovo zavarovalno vrednost. 
Pri kosih, označenih z znamenji in številkami, je 

treba navesti težo vsakega posameznega kosa in 
zavarovalno vrednost, razvrščeno po različnih vrstah 
blaga. 

§ 8 . 
Blago, ki spada pod dohodarstvenouradno nad

zorstvo, mora biti opremljeno z dohodaTstvenourad-
nimi listinami, ki se morajo navesti v voznem listu, 
pripeti nanj in z njim vred odprto oddati; sicer se 
sine sprejem blaga odkloniti. 

§»• 
Za vse škodljive posledice, ki nastanejo zaradi 

napačnih podatkov v voznih listih ali spremnicah 
ali pa zaradi tega, ker so se opustili v njih potrebni 
podatki, jo odgovorna dotična stranka sama, in sicer 
ne glede na jamstvo, za katero je skladiščno podjetje 
zavezano po zakonu. 

§ t-0. 

Blago, dospelo neposredno po železnici ali z dru
gimi vozili na račun izvestno stranko, se pravilno 
prijavi, prinosniku meničnega železniškega ali ladij
skega sprejemnega potrdila pa se prizna pravica, 
razpolagati z blagom. 

Menično sprejemno potrdilo ostane v shrambi 
skladiščne uprave, dokler se ne predloži druga ve
ljavna izkaznica. 

Sprejemanje blaga. 

§ H-
Shranjeno blago se prevzema in predaja brez 

izjemo po teži, ki se ugotovi vselej v skladišču. 
Za skladišče je odločilna edino teža, ki jo ugotovi 
samo, in le ta teža se mora vpisati v dotične skla-
dovne knjige. 

V vseh primerih velja za skladišče vsakokratno 
obstoječa zakonita teža. 

Če poda stranka, ko se blago vskladišči, pismeno 
zahtevo, da se blago ne stehtaj, ni podjetje nikakor 
odgovorno za težo. 

Prav tako ni podjetje nikakor odgovorno za na
ravni usušek (kalo), ki nastane zaradi tega, ker se 
je blago vskladiščilo in se je izvršila manipulacija 
•/. njim. 

§ 1 2-
Vsa naročila glede skladiščnega poslovnega 

obrata se morajo dajati pismeno; ustna naročila se 
ne vpoštevajo in pri brzojavnih naročilih je naroč
nik odgovoren za posledice zmot, ki bi morda na
stale zaradi tega posredovalnega načina. 

§18. 
Blago, ki naj se shrani, se mora 24 ur prej pis

meno prijaviti skladiščni upravi. 
Če blago ne prispe v določenem času ali če ga 

je nedopustno vskladiščiti zaradi nepravilne kako
vosti ali neizadostnega vklada, sme uprava prosto 
razpolagati z rezerviranim prostorom. 

Naročila izvršuje skladiščna uprava po vrsti, ka
kor so došla in po razmerju razpoložnih moči in 
obstoječih naprav; po razmerju prostora se ne more 
nikomur odkloniti shranitev, če izpolni pogoje tega 
pravilnika. 

Ugodnosti (znižana voznina, popusti i. dr.) so do
pustne samo ob splošni veljavi ter se smejo uporab
ljati šele čez tri dni, odkar so se objavilo po § 42. 
pravilnika. 

Zneski, ki jih je plačala skladiščna uprava za 
stranke v tuji veljavi, se morajo vrniti po tečaju 
z onega dne, ko so se izdali, izvzemši carinske pri
stojbino, ki se morajo poravnati, kolikor se ne pla
čajo v veljavnem zlatu, po odstotkih zlate ažije, ki 
jih določa finančna uprava mesečno vnaprej. 

§ 14. 
Pogodbena določila po pravilniku ali po poseb

nem dogovoru, ki nasprotujejo dolžnosti, zakonito 
predpisani za skladiščno upravo, nimajo pravne 
moči. 

Odgovornost podjetja. 

§ 15. 
Skladiščna uprava jamči za vsako škodo, ki bi 

nastala zaradi tega, ker se je pri poslovnih opra
vilih skladiščnega obrata zanemarjala skrbnost red

nega trgovca. Skladiščno podjetje mora dokazati, 
da je vpoštevalo to skrbnost. 

Skladiščno podjetjo jamči za svoje ljudi in za 
druge osebe, ki jih rabi pri svojih opravilih. 

Za izgubo, zmanjšavo ali poškodbo vskladišče-
nega blaga, ki se ob izročitvi vnanje niso poznale, 
so sme zahtevati od skladiščnega podjetja odškod
nina samo, če se je zaprosila po zakonitih določilih1 

ugotovitev izgubo, zmanjšave ali poškodbe takoj, ko 
je bila opažena, najkesneje pa v štirih tednih po 
izvozu blaga, in če se je dokazalo, da je nastala iz
guba, zmanjšava ali poškodba v času od sprejema v 
skladišče do izročitve iz skladišča. 

Zastaranje tožb in ugovorov zoper skladiščno 
podjetje zaradi izgube, zmanjšave ali poškodbe in 
zaradi zakesnele izročitve, blaga, se ravna po dolo
čilih za špediterje, navedenih v trgovinskem zakonu. 

Skladovni listi. 

§ 16-
Skladiščno podjetje je dolžno, izdati deponentu 

na zahtevo skladovni list o blagu, ki je shranjeno 
v njegovem skladišču; skladovni list je izrezek iz 
jukstne knjige, ki jo mora skladiščno podjetje zapo
redoma voditi, ter mora obstajati iz dveh zvezanih, 
vendar pa vsaksebi ločljivih delov, in sicer: 

1.) iz skladovnega posestnega lista (cedule) ?'n 
2.) iz meničnega skladovnoga lista (t. j . skladov

nega zastavnega lista. — varanta). 
Če stranka ne zahteva skladovnega lista, se ji 

izroči o tem, da se je blago vskladiščilo, navadno 
pismeno obvestilo. 

§ 17. 
Oba dela skladovnega lista se morata glasiti na 

ukaz (ordre) in morata obsozati, vzajemno se na
našajoč drug na drugega: 

1.) ime skladišča-, datum, izdaje in podpis urad
nika, ki ga je skladiščno podjetje pooblastilo za to; 

2.) zaporedno številko skladovne knjige; 
3.) deponentovo ime in stanovanje; 
4.) natančne navedbe o množini, vrsti in more

bitnih posebnih znamenjih hranjenega blaga; 
5.) zavarovalni znesek blaga in dobo zavaro

vanja; 
6.) morebiti Aiiaprej določeni čas za shranitev; 
7.) navedbo, ali je treba plačati za blago še ca

rino, davek ali drugo javno davščino aH pa pri
stojbine in vnaprejšnje izdatke skladiščnega pod
jetja; 

8.) vsebino in ugotovljeno ali napovedano težo; 
9.) datum, ko se Mago vskladišči. 
Skladiščno podjetje ne prevzame odgovornosti 

za to, da je vskladiščnikova oseba identična z osebo, 
označeno v skladovnem listu. 

§18 . 

Skladiščno podjetje ima v času, dokler je blago 
shranjeno, tudi če bi nastopil konkuirz, pred vsemi 
drugimi pravicami veljavno zastavno pravico na 
shranjenem blagu: 

a) za lastne, pravilniku in tarifi ustrezno pristoj
bine, ki mu pripadajo za vkladanjje in shranitev, 
ravnanje z blagom, zavarovanje in izročitev blaga; 

b) za vse vnaprejšnje izdatke, poravnane glede 
blaga na deponentov račun, za plačilo carine, užit-
nine, prevoznih in vzdrževalnih stroškov ali za iz
datke iz drugih razlogov kakor tudi sploh za vse ter
jatve i-z tekočega računa v skladiščnih poslih. 

Če se je izdal skladovni list, se sme uveljaviti 
zastavna pravica proti lastniku skladovnega lista 
ali enega obeh njegovih delov le toliko, kolikor se 
je poočitila višina terjatev skladiščnega podjetja 
proti deponentu v obeh delih skladovnega 'lista ta
krat, ko se je ta list izdal, ali če gre glede tega 
blaga za lastne pristojbine skladiščnega podjetja, ki 
so nastalo šele po izdaji skladovnega lista, le toliko, 
kolikor pripada pristojbin za skladiščno dobo, ki je 
v skladovnem listu vnaprej določena, če pa skla
diščna doba ni navedena, le za čas do največ enega 
leta od dne, ko se je izdal skladovni list. 

§19. 

Ko je skladiščno podjetje ртеј obvestilo depo
nenta,, je upravičeno, blago prodati, če se ne izvozi 
blago, shranjeno za določen čas, po preteku-dogovor
jene skladiščne dobe, ali blago, shranjeno za nedolo
čen čas, v enem1 letu od dne, ko se je shranilo, in, če 
se je izdal skladovni list, od dne, ko se je izdal ta 
list; končno je skladiščno podjetje upravičeno, blago 
prodati, ko je prej obvestilo deponenta, če se je 
bati, da bi se blago pokvarilo. Prodaja blaga, do
pustna po prednjih določilih, se izvrši brez sodnega 
postopanja po predpisih trgovinskega zakona. 

Blago se izroči kupcu, ko plača skladiščnemu 
podjetju kupnino. 

§20. 
Deponent ali pa, če se izda skladovni list, last

nik posestnega ali zastavnega lista si sme med ob
javljenimi poslovnimi urami vsak čas ogledati vekla-
diščeno blago. Tudi sme vzeti deponent ali lastnik 
posestnega lista proti pristojbini, ki je določena v 
tarifi, od shranjenega blaga primerno množino vzor
cev, kolikor to dopušča svojstvo blaga in se s tem 
ne oškoduje njegova vrednost. 

V prostem skladišču pa se smejo jemati vzorci 
le s carinskouradno dovolitvijo. 

§ 21. 
Če se je skladovni list ali eden obeh delov tega 

lista izgubil, se morajo uporabljati glede amortiza
cije zmiselno določila občega meničnega reda; ven-
daT pa se mora o dovođeni uvedbi amortizacijskega 
postopanja obvestiti skladiščno podjetje. 

Pri posestnih listih pa' mora določiti začetek 
amortizacijskega roka na prvi dan po preteku skla
dovne dobe, če še ni potekla. 

Če gre za amortizacijo posestnega lista ali obeh 
delov skladovnega lista, sme dovoliti skladišče po 
uvedbi amortizacijskega postopanja in preden se 
izda amortizacijska razsodba, prosilcu za amortiza
cijo, da vzame blago, ko je popolnoma zavaroval 
morebitne terjatve tretjih oseb. 

Če se ta pravica ni ukoristila, sme zahtevati po 
izvršeni amortizaciji oni, v čigar korist se je izrekla, 
od skladiščnega podjetja, da mu izda ob njegovih 
stroških nov posestni list ali oba dela skladovnega 
lista. 

Če gre za amortizacijo indosiranega skladovnega 
Usta, sme podeliti sodišče po uvedbi amortizacij
skega postopanja, preden se je izdala amortizacijska 
razsodba, prosilcu za amortizacijo, ko je popolnoma 
zavaroval morebitne terjatve tretjih oeeb, pravico, 
da' prejme zastavno vsoto s postranskimi pristojbi
nami vred in da ukrene vse, česar je treba po zako
nitih določilih za zavarovanje njegovih pravic in za 
plačilo njegove terjatve. 

§22. 

Ime uradnika, ki mu je poverjeno vodstvo skia-' 
diščne uprave in dana generalna oblast in ki ga je 
skladiščno podjetje pooblastilo, podpisovati skla
dovne knjige in potrjevati vpis prvega meničnega 
prenosa na njih v skladovno knjigo, se objavi v 
pisarni na vidnem mestu (§ 42. pravilnika). 

Oba dela skladovnega lista se lahko z indosa-
mentom preneseta skupno ali ločeno. 

V vsem drugem se je ravnati po določilih za
kona. 

Podjetje ni dolžno, preizkušati pristnosti indosa
mento v. 

" Zavarovanje. 

§23. 

Vse blago, ki, se je prevzelo v shranitev, zavaruje 
skladiščna uprava zoper požar za dobo, dokler je 
vskladiščeno. 

Kot zavarovalna vrednost se vzame zavarovalni 
znesek, ki ga je navedel deponent. 

Pripadajoče' zavarovalne premije mora plačati 
deponent. 

Deponentu, oškodovanemu po požaru, se povrne 
samo odškodnina, ki jo je plačala zavarovalnica. 

Če se je izdal skladovni list, ima pravico, pre
vzeti zavarovalno vsoto, izključno skladiščno pod
jetje. 

Prostovoljne dražbe. 

§24. 

Na deponentovo željo in na1 njegov račun ?e 
vrše javne dražbe vskladiščenega blaga po veljavni!) 
zakonitih predpieih. 

Prevozne pristojbine. 

§ 2 6 . 

Voznine in stroške, ki jih je plačati za dospelo 
blago, poravna navadno skladiščna uprava, Če je 
očividno, da ji s tem ne nastane izguba. 

Spedicijeki posli. 

§26. 
Spedicijske posle za shranjeno blago z vnovič

nim izvažanjem vred oskrbuje izključno podjetje 
eâmo ali pa špediter, ki ga naroči skladiščna uprava ; 
za to se morajo plačati pristojbine, določene v tarifi. 
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Manipulacijska in spedicijska opravila se izvršu

jejo kolikor mogoče hitro, pač pa seveda samo | o 
razmerju delovnih moči ali po razmerju vozil, ki no 
na razpolago podjetju ali ki mu jih da na razpolagi 
vpoétevni zavod; vse to vobče po vrsti, kakor s.) 
naročila strank došla. 

Izročitev blaga. 

§ "27-
Co se ni izdal skladovni list, je skladiščno pod

jetje zavezano, deponentu vsak čas izročiti blago, 
in sicer proti plačilu še neporavnanih tarifnih in 
užitninskih pristojbin kakor tudi vseh svojih pristoj
bin in drugih terjatev, zavarovanih z zakonito za
stavno pravico; dispozicija za izročitev blaga pa se 
mora izvršiti en dan prej. če se je izdal skladovni 
list, je skladiščno podjetje zavezano, vsak čas iz
ročiti blago J'astniku obeh delov skladovnega lista 
proti istočasni vrnitvi tega lista in proti plačilu še 
neporavnanih carinskih in užitninskih pristojbin 
kakor tudi lastnih pristojbin in terjatev. 

§28. 
Lastnik posestnega lista sme zahtevati izročitev 

blaga, ne da bi obenem vrnil menični skladovni list, 
samo, če založi pri skladiščnem podjetju zahtevano 
zastavno vsoto z morebitnimi obrestmi vred, ki jo 
izroči podjetje lastniku meničnega skladovnega lista; 
morebitne obresti se računijo od dne, ko zapade me
nični skladovni list. Uporabe prednjih določil ne 
ovira to, da menični skladovni list morebiti še ni 
dospel ali da skladovna doba še ni potekla. Ce je 
imenovan v meničnem skladovnem listu poseben 
domiciliât, ga mora skladiščno podjetje obvestiti 
o tem, da se je založila zastavna vsota. 

Skladiščno podjetje mora izročiti znesek, ki se 
je založil pri njem za rešitev meničnega skladovnega 
lista, lastniku tega lista in list odvzeti. Ce «e pa ta 
znesek ni dvignil v treh mesecih od dne, ko je me
nični skladovni list dospel, ga mora skladiščno pod
jetje založiti pri sodišču. 

§29 . 
Shranjeno blago se sme vzeti iz skladišča vse 

hkrati ali pa v partijah; pri blagu, ki je shranjeno 
v zabojih, balah, vrečah, jerbasih ali sodih, pa se 
more dovoliti odvzem le po kosih. Po prazne zaboje 
in prazno posodo mora poslati lastnik najkesneje v 
osmih dneh, sicer se prodado na njegov račun in 
izkupiček se mu odobri po odbitku stroškov. 

Pristojbinska tarifa. 

§ 30. 
Pristojbine, ki se morajo plačati za vkladanje, 

hranjenje, iakladanje in za vsa druga opravila skla
dišča, določa, izpreminja in objavlja skladiščna 
uprava po lastnem preudarku; vendar pa sme sto
piti zvišana tarifa v veljavo šele čez 15 dni, ko 
se je objavila po § 42. tega pravilnika. 

§ 31. 
Ležnina se zaračuni od dne shranitve po tednih; 

če je skladovna doba krajša od enega tedna, se za
računi ležnina za polni teden; prav tako se zaračuni 
pri izkladanju vsak pričeti teden za polnega. 

§ 32. 

Pristojbine po tarifi se morajo plačati skladiščni 
upravi na njeno vsakokratno zahtevo. Skladiščna 
uprava pa je tudi upravičena zahtevati, da se plačajo 
pristojbine vnaprej. 

§ 33. 
S shranitvijo blaga in izdelkov pristane deponent 

na določila tega pravilnika in na vsakokratno ve
ljavno tarifo, ki jo objavi skladiščno podjetje. 

Razsodišče. 

§34. 
Za vse pravne spore med skladiščnim podjetjem 

in deponentom je pristojno razsodišče ljubljanske 
borze za blago in vrednote. 

Hišni red. 

§35. 
Razen ob nedeljah in praznikih se sprejema in 

oddaja blago neprestano vsak dan, in sicer: 
od dne 1. marca do dne 30. septembra od 8. 

ilo 12. in od 14. do 18. ure: 

od dne 1. oktobra, do konca meseca februarja 
od 8. do 12. in od y214. do V2I8. ure. 

§ 36. 
Vstop v skladišče je dovoljen tujcem samo, če 

se morejo izkazati z dovolitvijo ali s skladovnim 
listom. 

Posestnik skladovnega lista je upravičen, vsto
pati samo.v oni skladiščni oddelek, kjer je dotično 
blago shranjeno. 

§ 37. 
Z dovolitvijo skladiščne uprave smejo izvrševati 

manipulacijo s shranjenim blagom, kakor mešanje, 
adjustiranje in podobno, tudi drugi nego organi 
skladišča, in sicer ob veljavi jamstva, ki ga določa 
državljanski zakonik,. 

Take manipulacije se smejo izvrševati glede 
blaga, ki je zavezano carini, samo s car in sk ou rad no 
dovolitvijo. 

- § 38. 
Brez izkaznice je vstop v skladišče, kjer so za

voji blaga, prepovedan. 

§ 39. 4 * 
V skladiščnih prostorih stranke ne smejo kaditi. 

§40. 

Strogo je prepovedano, dajati skladiščnim usluž
bencem in delavcem darila, napitnine ali opojne 
pijače. Tudi morajo stranke opustiti vsak pogovor z 
uslužbenci, ki se ne tiče opravil, in prav tako ni 
dovoljeno, poizvedovati po blagu tujih strank, vlo
ženem v skladišču, in po njih tamkaj sklenjenih 
kupčijah. 

Objava. 

§ 4 1 . 
V listu, navedenem v § 42., se objavljajo me

sečni izkazi o uvoženem in izvoženem blagu, o koli
čini blaga, ki še ostane, o njegovi zavarovalni vred
nosti in o stanju skladovnih listov. Najmanj enkrat 
na leto se morajo navesti v vseh izkazih tudi vrste 
blaga, ki znašajo nad 5 % blagovnega prometa. 

§42. 
Ta pravilnik,'tarife-in tarifne olajšave, njih iz-

premembe kakor tudi vse druge razglasitve, po
trebne po tem pravilniku, • se morajo objaviti v 
«Uradnem listu ljubljanske in mariborske oblasti» 
in nabiti v skladišču. 

V L j u b l j a n i , dne 22. avgusta 1928.; 
O. br. 12/4—1926. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblaste?. 
A 87/28— 4. 1831 3—2 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Jožef P o n i k v a r , posestnik v Gornjem Jezeru 

št. 18, je dne 3. avgusta 1928. umrl. Poslednja volja 
se je našla. 

Franc Ponikvar, Janez Ponikvar, Neža Ponikvar 
in Viktor Ponikvar, otroci umrlega Jožefa Poni-
kvarja, katerih bivališče sodišču ni znano, se poziv-
ljejo, naj se v e n e m l e t u od današnjega dne zglase 
pri tem sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Alojzijem Znidaršičem, 
posestnikom v Ložu, ki se je postavil odsotnim de
dičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 30. avgusta 1928. 

Ne I 208/28. 1837 3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa G 1 i h e, posestnika in trgovca 

v Kostanjevici, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne listine, ki jo je prosilec baje izgubil: Rc-
verz za kavcijo 4000 Din v obveznicah 7%nega dr
žavnega investicijskega posojila, izdan dne 26. fe
bruarja 1927. po šumski direkciji v Ljubljani, kjer 
je kavcija, vknjižena pod št. 615 za leto 1926./1927. 

Serija in številka navedene kavcije so te-le: serija 
7182 br. 81—90, serija 7339 br. 81—90, serija 11.746 
br. 51—60 in serija 13.678 br. 31—40. 

Imetnik tega reverza se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v 1 1 e t u . in 4 5 d n e h , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je reverz brez moči. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 29. avgusta 1928. 

E 325/28—9. 1621 
Dražbeni oklic. 

Na predlog H r a n i l n i c e in p o s o j i l n i c e 
v F a r i p r i K o s t e l u , ki jo zastopa dr. Stefan 
Rajh, odvetnik v Kočevju, bo dne 15. s e p t e m -
b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 
na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba ne
premičnin; zemljiška knjiga Pirče, vi. št. 10: hiša 
št. 10 v Pirčah s hlevom, svinjakom, skednjem, ko-
zelcem, gostilniško lopo, vodnjakom, pripadajočimi 
zemljišči (vrtovi, njive in pašniki) v skupin izmeri 
2 ha 53 a 14 m2 in solastninskimi pravicami do "/«sink 
vi. št. 19, kataetralna občina Pirče (2 pašni parceli 
v izmeri 24 ha 81 a 98 m2 in 5 gozdnih parcel v iz
meri 33 ha 48 a 28 m2), cenilna vrednost 130.656 Din; 
najmanjši ponudek 76.575 Din. 

K nepremičnini spadajo te-le priteklinc: 1 konj 
z opremo, 1 krava, 1 težak voz, 3 sani, 2 brani, 
1 plug, verige, grablje, vile, lestve, ročno orodje, 
okoli 15.000 kg sena, 2m' jelovih in 1 m3 hrastovih 
desak, 500 strešnih deščic in 2 kadi v skupni cenilnj 
vrednosti 22.200 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 13.066 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 20. julija 1928. 

E 573/28. , 1729 
Dražbeni oklic. 

Dne 1 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol devetih bo 
pri podpisanem s*odišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Mrzlo polje, vi. št. 79 in 208 
(kmetiško posestvo s hišo, gospodarskim poslopjem 
in zemljiščem). 

Ćenilna vrednost: 39.859 Din 50 p; vrednost pri-
teddin: 4010 Din; najmanjši ponudek: 26.572 Din 
72 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je; 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 25. junija 1928. 

Razno objave. 
1798 3-3 Poziv upnikom. 

Upniki P l e t a r s k e z a d r u g e v N o t r a n j i h 
g o r i c a h , r. z. z o. z., se pozivljejo, naj priglase 
po § 40. z. z. morebitne terjatve podpisanim likvi
datorjem. T . . . , , 

J L i k v i d a t o r j i : 
Janez Stražišar, posestnik v Notranjih goricah št. 76. 
Matija Založnik, posestnik v Notranjih goricah št. 55. 
Franc Novak, posestnik v Notranjih goricah št. 39. 

1 8 2 3 3 - 2 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo po obrazcu 50. 

pravilnika za finančno kontrolo, ki jo je izdal ob
lastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani dne 
28. januarja 1927. pod št. 1279, in pa železniško-
legitimacijo za nabavo vozovnic s 50%nim popustom, 
ki mi jo je izdala direkcija državnih železnic v Ljub
ljani dno 26. januarja 1926. pod št. 127.257. 

Obe listini proglašam za neveljavni. 

Hinko Robnik s. r., 
podpreglednik finančne kontrole" v Mariboru. 

1 8 3 3 Objava. 
Izgubil sem indeks tehnične fakultete univerzo 

v Ljubljani za leto 1924./1928. na ime: Franc Gre
gorio iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Franc Gregorič s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. « Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrož« v Ljmbljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

87. V Ljubljani, dne 7. septembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
305. Izpremembe In dopolnitve v pravilniku za izvrševanje odredb o državni 

trošarini, iz zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah in zakona 
o izprernembah in dopolnitvah v zakonih in odredbah o državni trošarini. 

306. Odločba, s katero se preparat olivazan oprašča uvozne carine. 
307. Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja carine na melaso. 
308. Odločba, s katero se prepoveduje, uvažati kvarte, izdelane na ploče

vini in drugih kovinah. 
309. Odločba, s katero se pooblašča minister za finance, da sme dajati 

dovolila za izvoz neobdelanega ali litega srebra. 

Vsebina.: 4 
310. Odločba, da za uradno oznamenovanje vagonov in tovorkov po 

carinsko-železniškem postopanju ni treba plačevati žigovine. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 311. Tarilna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 203 z dne 3. septembra 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za 

pošto in telegraf z dne 2. avgusta 1928.: Premeščena 
je po službeni potrebi k poštnemu in telegrafskemu 
urada na Bledu 1 za telefonistinjo v 2. skupini 
Ш. kategorije Jožica Z a v r t a n i k, pisarica v isti 
skupini iste kategorije pri direkciji pošte in tele
grafa v Ljubljani. 

Številka 204 z dne 4. septembra 1928.: 
Objavi ministrstva za notranje posle z dne 18. av

gusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Alojzij Ž o r ž, 
učitelj na. Golem, srez Ljubljanska okolica; 2.) Da
rinka Š k e r 'I j , učiteljica v Polju, srez Šmarje pri 
Jelšah. 

Številka 205 z dne 5. septembra 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 20ega 

avgusta 1928.: Postavljen je za svetnika pri višjem 
deželnem sodišču v Ljubljani v 4. skupini I. katego
rije dr. Josip F i s c h i n g e r , deželnosodni svetnik 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu v isti skupini 
iste kategorije. — Pemaknjen je v 5. skupino I. ka
tegorije dr. Janko K o š a n, okrajni sodnik in sodni 
predstojnik okrajnega sodišča v Ormožu. 

Odlok ministra za finance z dno 6. avgusta 1928.: 
Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno silužbo 
Ivan P i e v n i k, geometer v 4. skupim II. katego
rijo pri katastrski evidenci v Maribora. 

Odlok državnega podtajnika za finance z dne 
17. avgusta 1928.: Postavljen je za davčnega asi
stenta v 4. skupini 11. kategorije pri davčnem uradu 
v Mariboru Ferdinand D o b r a v e c , finančni kon
ceptu i praktikant v isti skupini iste kategorije pri 
davčnem okrajnem oblastvu v Mariboru. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 17. in 
18. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) RihaTd 
H a v l a s , mesar v Ormožu, skupno z ženo Marijo; 
2.) Ana W e i s s , redovnica v Ormožu; 3.) Fran 
Z n i d a r š i č, bogoslovec v Mariboru; 4.) Fran S i -
m o n č i č v Belavšku, skupno z ženo Elizabeto in 
tremi maloletnimi otroki; 5.) Aleksij R o s e n f e i d , 
trgovinski prokurist v Mariboru, skupno z ženo 
Pavlo; 6.) Josip R i j a v o c, diplomirani pravnik v 
Ljubljani; 7.) Josip P a h o r , učitelj v Ljubljani; 
8.) Amadej Z u k a, privatni uradnik v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

305. 
Na podstavi členov 2. in 8. zakona o državni tro-

šarini, taksah in pristojbinah z dne 27. junija 1921. 
in § 3. zakona o izprernembah in dopolnitvah v za-

konih in odredbah o državni trošarini z dne 5. no
vembra 1923. predpisujem te-le 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
za izvrševanje odredb o državni troša
rini, iz zakona o državni trošarini, tak
sah in pristojbinah in zakona o izpre
rnembah in dopolnitvah v zakonih in 

odredbah o državni trošarini,* 
ki se glase: 

V točkah 11.) in 12.) člena 107. trošarinskega 
pravilnika** naj se postavijo namesto besed: «0-5 
in 0-7 litrov» besede: «0-5, 0-7 litrov in po 1 liter». 

П. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo 
po razglasitvi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 11. avgusta 1928.; 
št. 102.350. ^ v . . . ., .. 

Državni podtajnik za finance: 
Duš. P. Letica s. r. 

3 0 6 . 
Odločba, s katero se preparat olivazan 

oprašta uvozne carine.""'"'1 

Ministrski svet je sklenil v seji z dne 25. avgusta 
1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

«1.) Uvozna carina se ne pobira na preparat oli
vazan — zmes alkalnih arzeniatov in melase —.. iz 
tar. št, 235., točke 2., uvozne tarife v predlogu za
kona o obči carinski tarifi. 

2.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v ,Službenih Novinah'.» 

To se priobčuje interesentom in carinarnicam v 
ravnanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 30. avgusta 1928.; C. br. 32.874. 

3 0 7 . 
Odločba, s katero se znižuje minimalna 

stopnja carine na melaso.*1"* 
Ministrski svet jo sklenil v seji z dne 25. avgußta 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

«1.) Minimalna stopnja na melaso iz tar. št. 111. 
uvozno tarife v predlogu zakona o obči carinski ta
rifi se znižuje od (8) osem dinarjev na (1-50) pol
drugi dinar. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. avgusta 1928., št. 199/LXV. 

** Uradni Ust z dne 28. aprila 1927., št. 189/46. 
*** «Službene Novine kraljevine .Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 3. septembra 1928., št. 203/LXVI. 

2.) Znižano stopnjo iz točke L) je uporabljati 
samo do vštetega dne 30. septembra 1929. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo dne 1. oktobra 
1928.» 

Ta odločba se priobčuje interesentom in carinar
nicam v ravnanje. 

Carinarnicam pa se odreja, naj uporabljajo to 
odločbo samo na ono melaso, za katero se do všte
tega dne 30. septembra 1929. izvrši uvozna ekspedi
cija in za katero se do vštetega tega dne vplačajo 
carinske davščine. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 30. avgusta 1928.; C. br. 32.875. 

3 0 8 j , 
Odločba, s katero se prepoveduje, uvažati 
kvarte, izdelane na pločevini in drugih 

kovinah.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 25. avgusta 

1928.: 
«Na podstavi člena 13. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi in na predlog ministra za finance se 
prepoveduje, uvažati v kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev kvarte, izdelane na pločevini in vseh 
kovinah, ker se take kvarte ne morejo žigosati, ka
kor je to določeno z zakonom.» 

Ta odločba se priobčuje interesentom in carinar
nicam v ravnanje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 30. avgusta 1928.; C. br. 32.906. 

3 0 9 . 
Odločba, s katero se pooblašča minister 
za finance, da sme dajati dovolila za 

izvoz neobdelanega ali litega srebra.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 25. avgusta 

1928.: 
«1.) Minister za finance se pooblašča, da sme da

jati dovolila za izvoz neobdelanega ali litega srebra 
v masi, palicah, ploščah, zrnu ali prahu, šibikah, 
ceveh, pločevini, žici, lističih in v odpadkih od po
lomljenih predmetov s pridržkom, da se mora pred
hodno uvoziti ustrezna nasprotna vrednost v zlatu. 

2.) Natančnejša navodila za ta izvoz in uvoz 
predpiše minister za finance. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v ,Službenih Novinah'.» 

Ta odločba se priobčuje interesentom in carinar-. 
nicam v ravnanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 30. avgusta 1928.; C. br. 32.907. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. septembra 1928., št. 203Д.ХУ1. 



87. tiu6 Letnik X. 
3 1 0 . 

Odločba, da za uradno oznamenovanje va
gonov in tovorkov po carinsko-železniškem 

postopanju ni treba plačevati žigovine.* 
Na predlog carinskega sveta in na podstavi 

člena 273. carinskega zakona je izdal gospod mini
ster za finance to-le odločbo: 

«Za zalivke, ki ee postavljajo po carinsko-želez
niškem postopanju uradoma na vagone in druge 
tovorke, da ostane blago pod carinskim nadzor
stvom, ni treba plačevati žigovine. Potemtakem naj 
carinarnice v nobenem izmed naštetih primerov ne 
pobirajo žigovine.» 

Ta odločba se priobčuje carinarnicam v nadalj
nje ravnanje. 

Iž pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 30. avgusta 1928.; C. br. 32.978. 

Razglasi osrednje vlade. 

Natečaj za poštno-telegraf ske pripravnike 
I. in II. kategorije.""" 

Po členu 2. pravilnika o sprejemaju in strokov
nem izobražanju pripravnikov za uradnike poštno-
telegrafsko-telefonske stroke kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev objavlja ministrstvo za pošto in 
telegraf natečaj za 60 pripravnikov I. in П. katego
rije. 

Za pripravnike po tem natečaju se »mejo javiti 
neoženjeni kandidati, in sicer za I. kategorijo oni z 
dovršeno pravno ali tehnično fakulteto, za П. kate
gorijo pa oni, ki so uspešno dovršili srednjo šolo z 
zrelostnim izpitom. 

Razen teh pogojev morajo dokazati kandidati 
(člen 12. uradniškega zakona) s potrdili pristojnih 
oblastev, da so dovršili 18. leto starosti, da so dr
žavljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, da 
so dobrega vedenja, da so odslužili rok pri vojski ali 
da so vojaške službe oproščeni — to pa vse, če so 
dovTŠili 21. leto starosti: če so nedoletni, morajo pri
ložiti očetovo ali varuhovo dovolilo — naposled, da 
so zdravi in za vsako grano poštno-telegrafske in 
telefonske službe sposobni. 

Oni kandidati, ki so dovršili šolo pred šolskim 
letom 1927./1928., se morajo izkazati, s čim so se 
bavili do tega natečaja, odnosno kje so bili v službi 
in zakaj so to službo zapustili. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potr
dili o zgoraj navedenih činjonicah kakor tudi even
tualno z drugimi dokumenti, je treba izročiti do dne 
15. s e p t e m b r a 1 9 2 8. najbližji poštni in tele
grafski direkciji. 

Nadalje morajo priložiti kandidati obvezo, da 
bodo po enoletni praksi v poštni, telegrafski in tele
fonski službi redno zahajali v višji poštno-telegraf-
ski tečaj. V prošnji morajo označiti najmanj tri 
kraje, kjer šele službovati v praksi kot pripravniki, 
kraje, kjer žele službovati v praksi kot priprav
niki. 

Izbrani kandidati se postavijo za pripravnike 
svoje kategorije, in sicer po možnosti pri enem iz
med poštnih uradov, navedenih v prošnji. 

Na službo se morajo javiti, kadar jim odredi mi
nistrstvo. Po enoletni praksi se pošljejo vsi priprav
niki v Beograd, kjer se bo vršil tečaj. 

«Pripravniki, ki dovrše tečaj, se odrede proti po
vračilu potnih stroškov v službovanje pri onih pošt
nih, telegrafskih in telefonskih uradih, pri katerih 
jih bo treba. 

Pripravnik, ki pokaže med prakso ali tečajem 
slabo vedenje, nemarljivost ali nezanesljivost, kakor 
tudi oni, o katerem se ugotovi, da je iz kakršnega
koli razloga nesposoben za poštno-telegrafsko-tele-
fonsko službo, se odpusti iz službe brez nadaljnje 
jpravice. 

Iz ministrstva za pošto in telegraf v Beogradu, 
dne 26. avgusta 1928.; št. 37.157. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. septembra 1928., št. 203/LXVT. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. septembra 1928.. št. 206. 

Razglas, da se vzamejo poplavne znamke 
iz prometa.* 

Po odloku gospoda ministra za pošto in telegraf 
z dne 23. avgusta 1928.. št. 36.427, se vzamejo iz 
prometa poplavne znamke z zvišano prodajno vred
nostjo po Din 0-25 + 0-25. 0-50 + 0-50 in i + 0-50, 
ki so bile dane v promet z odlokom gospoda ministra 
za pošto in telegraf z dne 18. junija 1928., št. 23.967. 

Te znamke se smejo uporabljati ali zamenjavati 
za druge znamke do dne 30. septembra 1928. 

Iz ministrstva za pošto in telegraf v Beogradu, 
dne 30. avgusta 1928.: št, 36.427. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 3023. 1756 

Razglas. 
Na podstavi § 12. akcijskega regulativa in po

oblastitve gospoda ministra za trgovino in industrijo 
z dne 30. aprila 1928., br. 9850/li, odobrujem izpre-
membe §§ L, 3., 5. in 21. pravil za Ljudsko tiskarno, 
d. d. v Ljubljani, po sklepu občnega zbora z dne 
13. maja 1928. 

Izprememba pravil se nanaša na prenos družbe
nega sedeža iz Ljubljane v Maribor. 

V L j u b l j a n i , dne 31. avgusta 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Vet. br. 721. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 27. avgusta do dne 2. septembra 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev greekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 2 dvorca). 
Kranj: Predoslje (Huje 1 dvorec). Krško: Krško 
(Veliki trn 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

G a r j e . 

Novo mesto: Žužemberk (Gradence 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 
1 dvorec). Kočevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), 
Sodražica (Žigmarice in Podklanc po 1 dvorec). 
Litija: Krka (Mevce 1 dvorec), Muljava (Muljava 
2 dvorca). Ljubljana, okolica; Dobrunje (Spodnja 
Hrušica in Zgornja Hrušica po 1 dvorec), Želimlje 
(Zapotok 1 dvorec), Spodnja Slivnica (Malo Mla-
čevo 3 dvorci). Radovljica: Koroška Bela (Koroška 
Bela 1 dvorec), Bled (Bled 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Domžale (Zgornje. Domžale 1 dvorec), 
Spodnje Koseze (Hrib 1 dvorec). Kočevje: Velike 
Lašče (Velike Lašče 1 dvorec), Podgora (Podgorica 
2 dvorca). Kranj: Smlednik (Trboje 1 dvorec). 
Laško: Trbovlje (Ceče 6 dvorcev). Ljubljana, okolica: 
Brozovica (Vnanje gorice 1 dvorec). Logatec: Rakek 
(Slivce 2 dvorca, Ivanje selo 1 dvorec). Škofja Loka; 
Stara Loka (Stara Loka 1 dvorec). 

C e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b i j a n i. dne 5. septembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. . 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. or. 12/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

. od dne 21. do dne 31. jnlija 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

«* 8 
O. 8 

ЈЛ S v 
o M 

tS .Si, 
V " ^ KO 

Tekoči mesec 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Krlževniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnlca 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

i Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj 

194 

95 

394 

125 

57 

86 

11 

39 

1 

6 
68 
194 
153 
13 

1436 

120 

61 

224 

22 

37 

58 

17 

30 

314 

156 

618 

147 

94 

144 

28 

69 

1 

9 
71 
196 
154 
13 

136 

80 

247 

32 

31 

50 

10 

27 

1 

4 
5 
2 

625 

144 

82 

252 

34 

36 

51 

11 

28 

1 

4 
5 
3 
1 

27 652 

170! 

TJ 
366j 

m! 

Ц 
I' 

93J 
i 

17: 
41 

5 
66 
193 
153 
13, 

1362
1 

* «Službene Novine kraljevine Srb-t, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. septembra 1928., št. 204. 

578|2014 
V Mariboru, dne 10. avgusta 1928. 
Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/37. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 3. septembra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . -
Čakovec: Podturen (Podturen 9 dvorcev, Sivica 

1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Dekanovec 1 dvore."1., 
Novakovec 13 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvor
cev), Sv. Marija (Sv. Marija 5 dvorcev, Dolnji Miha-
ljevec 2 dvorca). Ptuj: Slovenja vas (Gerečja vas 
3 dvorci). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Celje; Griže (Megojnice 6 dvorcev), Petrovce 
(Gorica 1 dvorec). Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, 
trg 8 dvorcev). Ljutomer: Apače (Apače 1 dvorec), 
Bunčani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gor
nja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Sveta 
Marjeta na Dravskem polju (Trniee 2 dvorca). Ptuj: 
Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev), Mihovci 1 dvorec), 
Mczgovci (Mezgovci 14 dvorcev), iSlomi (Zamcnci 
1 dvorec), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja Prisfcova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Golavabuka (Golavabuka 1 dvorec), Št. Ilj pod Tur
jakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori 
(Št. Janž 1 dvorec), Stari trg (Stari trg 1 dvorec). ' 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Dolnja Lendava: Beltinci (Beltinci 3 dvorci), Iža-

kovci (Ižakovci 2 dvorca). Maribor, desni breg: Hoš-
nica (Križni vrh 1 dvorec), Sv. Marjeta, na Dravskem 
polju (Sv. Marjeta 1 dvorec), Spodnja Polskava 
(Spodnja Polskava 1 dvorec). Maribor, levi breg: 
Sv.1, Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec). Murska 
Sobota: Pertoča (Portoča 1 dvorec). Ptuj: Rogoznica 
(Nova vas 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: Sv. Vid pri 
Grobelnem (Mlače 4 dvorci). Maribor, mesto: 1 dvo
rec. 

V M a r i b o r u , dne 3. septembra 1928. 
Za velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. II—257/8 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva 

me je obvestila z razpisom D. R. br. 118.289 z dne 
27. avgusta 1928.. da veljajo od dne 1. septembra 
1928. za vsa državna izplačila v tuji valuti ti-le 
obračunjevalni tečaji: 

1 napoleondor . . . . . . Din 219-05 
100 francoskih frankov . . . . » 222-45 

1 belg > 7-92 
100 drahem » 73-85 
100 italijanskih lir » 297-70 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095-30 
100 pezet •» 947-90 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2282--— 
100 danskih kron » 1519— 
100 švedskih kron » 1523-45 
100 finskih mark » 143-— 

1 angleški funt » 276-25 
1 egiptovski funt » 283-30 
1 dolar » 56-90 

100 romunskih lejev » 34-79 
100 bolgarskih levov » 41-10 

1 papirnata turška lira . . » 2 9 — 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-— 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-65 

1 avstrijski šiling » 8-— 
1 pengö . » 9-92 
1 zlati zlot » 6-38 
1 zlata nemška marka . . . » 13-56 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. septembra 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 

Bazoiasi sodisi io sodaiii oblaste?. 
Preds. 344/4/28—1. 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d n i 

k a p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i 
in vsako drugo mesto pisarniškega uradnika, ki bi 
se izpraznilo pri kateremkoli sodišču tekom razpisa 
-ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj vložc prosilci po službeni poti 
-najkesneje do dne 

10." o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 85 z dne 
4. septembra 1928. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

Preds. 345/6/28—1. 

Razpis. 
3—2 

Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p o m o č 
n i k a ali p i s a r n i š k e p o m o č n i c e (odnosno 
oficianta ali oficiajntinje) p r i o k r a j n e m s o 
d i š č u v K a m n i k u . Oddado se tudi druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri kateremkoli sodišču 
tekom razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj vlože prosilci po službeni poti 
najkesneje do dno 

10. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Razpisana mesta se oddado le ob pogojih, ustrez
nih členoma 347. in 348. finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

S 6/27—17. 1846 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec: Miloš S i m o n č i č , trgovec v 
Sevnici. 

Konkurz, ki je bil razglaSen s sklepom opr. št. 
S 6/27—3 o prezadolženčcvi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 29. avgusta 1928. 

1853 S 13/28—21. 

Sklic upniškega zbora. 
Prezadolženec: Ignacij Z e l e n k o , trgovec z 

usnjem v Ptuju. 
Zbor upnikov se sklicuje na predlog prisilnega 

upravnika Jakoba Tobiasa na dan 2 1 . s e p t e m 
b r a 19 2 8. ob petnajstih pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18. 

Prisilni upravnik predlaga sporazumno z upni
škim odborom, da bi se prepustila zaTadi vnovčitve 
vsa zaloga konkurznega blaga za prevzemno ceno 
35.000 Din Martinu Vrablu, trgovcu v Ptuju, ki je 
član upniškega odbora. (§ 89., drugi odstavek, k. r.) 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 1. septembra 1928. 

Cg III 304/28—2. 1847 

Oklic. 
Dr. Gvidon Sernec, odvetnik v Celju, je vložil 

1.) zoper Edvarda J u r a k a , trgovca v Zagrebu, 
Sv. Duh pri Ciglami, Nova ves br. 37, in 2.) zoper 
drja. Slavka P a v i č i ć a , odvetnika v Zagrebu, 
tožbo zaradi 1623 Din 25 p s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
19. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče Edvarda Juraka ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dî. Milan Oro
žen, odvetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 31. avgusta 1928. 

Cg la 639/28. 1841 
Oklic. 

Edvard Celerič, uradnik v Pobrežju, je vložil 
zoper Otona H a j t m a n a , posestnika v Pobrežju, 
Drevoredna ulica št. 7, tožbo zaradi 37.000 Din s 
pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je sedanje bivališče Otona Hajtmana nezna

no, se mu postavlja za skrbnika di'. Lotar Mühleisen, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 1. septembra 1928. 

C 165, 166, 167/28. 1840 

Oklic. 
Pinna: J. Oberwalder & Cie., Koller & Co., to

varna slamnikov in klobukov, družba z o. z. v Dom
žalah, ki jo zastopa dr. Fran Ženko, odvetnik v 
Kranju, je vložila zoper Ano S c h 1 en z o v o, tr
govko in modistko v Splitu, tožbo zaradi 6021 Din 
80 p, 5701 Din in 2917 Din 20 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Ane Schlenzove nezna

no, se ji postavlja za skrbnika Ivan Mesner, višji 
pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 1. septembra 1928. 

C 159/28—4, 1852 
Oklic 

Regini W e i s s o vi, trgovki v Osijeku, Kapu
cinska ulica br. 15, je vročiti v pravni stvari firme: 
J. Oberwalder & Cie., Keller & Co., družba z o. z. 
v Domžalah, ki jo zastopa dr. Franc Ženko, odvet
nik v Kranju, zoper Regino Weissovo, trgovko v 
Osijeku, zamudno sodbo z dne 31. maja 1928., opr. 
št. C 159/28—2, s katero se tožena stranka obsoja, 
da plača tožeči stranici 1365 Din s pripadki in 
pravdne stroške, odmerjene na 732 Din 80 p. 

Ker je sedanje bivališče- Regine Weissove ne
znano, se ji postavlja za skrbnika Ivan Meener, 
višji pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 3. septembra 1928. 

C I 1154/28—3. 1839 
Oklic 

Dr. Fric Juritsch, odvetnik v Mariboru, je vložil 
zoper Alfreda B e r g m a n n a , posestnika v Oplot-
nici. tožbo zaradi 1632 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob četrt na devet pri tem. sodišču v sobi št. 14. 
Ker je sedanje bivališče Alfreda Bergmanna ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dr. Edvard Bu
čar, odvetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 31. avgusta 1928. 

C 42/28—1. 1849 

Oklic 
Franc Križnik ml. in Frančiška Križnik sta vlo

žila zoper Štefana K r i s c h n i g a, bivšega posesti 
nika v Zgornjem Motniku št. 3, tožbo zaradi pri-
posestvovanja. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Štefana Krischniga ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Anton Zorko, 
posestnik na Vranskem. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek I., 
dne 3. septembra 1928. 

A 87/28—4. 1831 3—3 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Jožef P o n i k v a r , posestnik v Gornjem Jezeru 

št. 18, je dne 3. avgusta 1928. umrl. Poslednja volja 
se je našla. 

Franc Ponikvar, Janez Ponikvar, Neža Ponikvar 
in Viktor Ponikvar, otroci umrlega Jožefa Poni-
kvarja, katerih bivališče sodišču ni znano, se poziv-
ljejo, naj e e v e n e m l e t u o d današnjega dné zglaee 
pri tom sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Alojzijem Znidaršičem, 
posestnikom v Ložu, ki se je postavil odsotnim de
dičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 30. avgusta 1928. 

T 64/28—5. 1821 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo drja. Leona G o z a n i j a , odvetni
škega kandidata v Mariboru, Kamniška ulica št. 7, 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna 
knjižica Mestne hranilnice v Mariboru št. 14.315/ 
/170.937 s saldom 2000 Din, glaseča se na ime: 
Paula Flakus. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 28. avgusta 1928. 

Ne I 208/28. 1837 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa G l i h e, posestnika in trgovca 

v Kostanjevici, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne listine, ki jo jo prosilec baje izgubil: Re-
verz za kavcijo 4000 Din v obveznicah ï%nega dr
žavnega investicijskega posojila, izdan dne 26. fe
bruarja 1927. po šumski direkciji v Ljubljani, kjer 
je kavcija vknjižena pod št. 615 za leto 1926./1927. 

Serija in številka navedene kavcije so te-le: serija 
7182 br. 81—90, serija 7339 br. 81—90, serija 11.746 
br. 51—60 in serija 13.678 br. 31-^0. 

Imetnik tega reverza se poâvlje, naj uveljavi 
svoje pravice v 1 l e t u in 4 5 d n e h , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je reverz brez moči. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 29. avgusta 1928. 

E 156/28—9. 1741 
Dražb eni oklic 

Dne 19. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi š t 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Orešje, vi. št. 36 (hiša št. 2, 
gospodarsko poslopje, svinjak, 2 vinograda, 4 njive, 
3 travniki, 4 pašniki in gozd; površina: 3ha 75 a. 
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90m2; breme: služnost stanovanja in užitka Marije 
Šepetavčeve v Bizeljski.vasi št. 2). 

Cenilna vrednost: 12.509 Din 25 p; vrednost pri-
teklin: 715 Din; najmanjši ponudek: 8817 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 11. avgusta 1928. 

E 689/28—4. 1648 

t^rs'iocn" o •klic. 
Dne 17. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiške knjige: Mekinje, vi. št. 118, 
Županje njive, vi. št. 60, Košiše, vi. št. 85, in Kam
nik, vi. št. 256 (2 stanovanski hiši, 16 tvorniških 
objektov, 3 skladišča, avtomobilna kolnica, žaga. 
električna centrala, električna razsvetljava in zem
ljiške parcele v izmeri 6 ha 76 a 74 m2). 

Cenilna vrednost: 569.870 Din; najmanjši ponu
dek: 379.912 Din 97 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne, 23. julija 1928. 

E 375/28—6. 1728 

Dražbeni oklic 
Dne 17. s e p t e m b r a l 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kostanjevica, vi. št. 141 in 689 
(hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem, hle
vom, svinjakom, kozelcem, 1 vrt, 2 gozda, 6 njiv, 
2 pašnika in 1 travnik), in zemljiška knjiga za kata-
stralno občino Orehovec, vi. št. 1114 (2 vinograda). 

Cenilna vrednost: 83.106 Din 78 p; vrednost pri-
teklin (1 slamoreznica, 1 čistilnica, 2 reti, 1 brana. 
1 plug, 1 težak voz, razno gospodarsko orodje, 
2 kravi, 2 teleti in 3 prašiči): 5325 Din; najmanjši 
ponudek: 58.954 Din 52 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 14. julija 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 

311. 
Tarifna obvestila.* 

Železniška tarifa, del IL, za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1925. 

Dopolnitev. 
Z veljavnostjo od dne 1. septembra 1928. naj se 

izpremeni na 8. strani te tarife v odseku А-Ш-d 
poslednji stavek tako-le: 

«Ako se pri utovarivanju na stanici normalnog 
koloseka tovarna težina ne može iskoristiti, što bi 
time pritisak točkova na jednom delu prevoznog 
puta prešao dopuštenu granicu, onda se, u slučaju, 
da se prema odredbama tarife mora vozarina platiti 
za tovarnu težinu upotrebljenog vagona, računa vo
zarina za težinu, koja se s obzirom na najveći do
zvoljeni pritisak točkova prevoznog puta srne uto-
variti, no najmanje za 10.000 kg.» 

l i generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. avgusta 1928.; G. D. br. 54.655/28. 

Promet potnikov in prtljage med Avstrijo in Mad
žarsko po progah kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev. 
Z veljavnostjo od dne 15. avgusta 1928. naj se 

vpiše v* tarifi za zgoraj navedeni promet na 8. strani 
v oddelku IV. kot poslednji odstavek tudi to-le: 

«Ausserdem werden bei der Aufgabe von Reise
gepäck zugunsten der Staatsbahnen des König
reiches der Serben, Kroaten und Slovenen 4 Dinars 
für jedes Gepäckstück als Zollmanipulationsgebühf 
eingehoben.» 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 22. avgusta 1928.: G. D. br. 57.375/28. 
* 

Nordijsko-italijanski promet potnikov in prtljage. 
V tarifi, ki velja za ta promet, naj se vpiše na 

7. strani oddelka II., točke 4., nov odstavek, ki se 
glasi: 

«d) zugunsten der Staatseisenbahnen des König
reiches der Serben, Kroaten und Slovenen für die 
Mitwirkung der Eisenbahn bei Erfüllung der Zoll
vorschriften für jedes Gepäckstück eine Gebühr von 
0-30 dänischen oder schwedischen Kronen.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. avgusta 1928.: G. D. br. 59.633/28. 

* 

Znižba rokov, prostih stojnine, na normalnotirnih 
progah od 24 na 6 ur. 

Ker jako nedostaja odprtih in zaprtih vagonov 
normalnega tira, se znižujejo z dnem 1. septembra 
1928. do nadaljnje naredbe na vseh postajah nor
malnega tira natovarjalni in raztovarjalni roki, 
prosti stojnine, od 24 na 6 ur. 

(Odobril gospod generalni direktor'pod št. 62.243/ 
/28 z dno 25. avgusta 1928. na podstavi § 80. želez
niške prometne uredbe v zvezi z uredbo o organi
zaciji ministrstva za promet in prometno službe.) 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
dne 25. avgusta 1928.; G. D. br. 62.243/28. 

Št. 1165/1. 1845 
Razglas. 

Lov občine G o t e n i c e se bo oddajal v zakup 
za čas od dne 1. decembra 1928. do dne 31. marca 
1934. na javni dražbi dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 2 8. 
ob enajstih pri sreskem poglavarju v Kočevju, v 
sobi št. 5, kjer se lahko vpogledajo dražbeni pogoji. 

V K o č e v j u , dne 30. avgusta 1928. 
Sreski poglavar, vladni svetnik: Loger s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. septembra 1928., št. 203/LXVT. 

Št. 46/18. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

31. avgusta 1928.: 
3 vložki iz medenine s kroglami; 1 srebrna moška 

žepna ura; 1 denarnica, v njej 70 Din in 1 ključ; 
1 avtomobilna strešna prevleka; 1 zelena usnjena, 
ročna torbica, v njej 1 zrcalce, 1 glavnik, 1 prazna 
listnica in 1 srebrna ženska ura; 2 bankovca po 
100 Din; 4 motorni ključi, 2 kolesna ključa, nekaj 
členov verige in razne drobnosti; 1 bela volnena 
odeja z modrimi črtami: 1 zlata zapestnica v obliki 
obročka z. 1 kamenom;l suknen suknjič z beležnico; 
2 bankovca, po 1000 Din; 1 črna volnena jopica, me
šana s sivo svilo; 1 črna kozja koža; 1 cigaretna 
doza iz bele kovine, v njej cigarete in 4 bankovci 
po 10 Din; 1 evidenčna številka 15-505 za motorno 
kolo; 1 črna usnjena denarnica s srebrnimi vogali, 
v njej 80 Din in 1 zlatnik za 10 avstrijskih kron; 
1 delavska knjižica na ime: Marija Kuštrin; 1 ban
kovec za 10 Din, 3 boleto in 1 račun pivovarne; 
1 bankovec za 1000 Din in 1 bankovec za 100 Dim. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

31. avgusta 1928.: 
1 zlat prstan; 1 naprsna igla; 1 palica; 1 star 

ženski čevelj; 1 double zapestna ura z zapestnico; 
2 kombineži; 1 pletena ženska torbica z raznimi 
drobnostmi; 1 bankovec za 1000 Din; f ženski dež
nik; 1 ščipalnik; 1 rezilno kolesce; 1 zlata ovratna 
verižica; 1 torbica za spise; 1 poročni prstan; 1 črna 
usnjena denarnica z večjo vsoto denarja; 1 obrab
ljena sekira; 7 predene raznobarvne volne; 1 ženska 
srebrna zapestna ura ;' 1 moška čepica; 1 moški dež
nik; 1 palica; 1 ženski dežnik; 1 usnjena 
ženska torbica; 1 črna usnjena ročna torbica, 
v njej 1 robec in nekaj dinarjev; 1 zlat prstan. 
— V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
2 moška dežnika, 6 ženskih dežnikov, 7 palic, trije 
ženski klobuki, 1 ženski slamnik, 4 ženske jopice, 
1 otroški klobuk, 2 moška klobuka, 1 otroška če
pica, 1 žepna električna svetiljka, 1 zavitek srajc, 
1 dežni plašč, 1 čepica, 1 boa, 1 kosa in 1 film. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 31. avgusta 1928. 

Št. 2293/28. 1850 
Razpis. 

Pri gradnji občinskega vodovoda za Vič-Glince 
in Rožno dolino se odda izkop in zasip vodovodnega 
jarka v skupni dolžini 2970 m. 

Pogoji in ofertni pripomočki so razgrnjeni v ob
činski pisarni na Glincah med navadnimi uradnimi 
urami. 

Ponudbe naj se vlože do dne 2 0. s e p t e m b r a 
19 2 8. pri podpisanem županstvu. 

Županstvo viške občine, 
dne 28. avgusta 1928. 

Župan: Petrovčič s. r. 

Razne objave. 
1 8 5 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. avgusta 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 375,821.189-24 
Posojila 1.664,167.339-38 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,091.115-97 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163—• 
Saldo raznih računov . . . . 552,460.889-93 

„ . 9.053,937.605-22 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem:, 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v tečaju 5.562,179.4.10-— 
Državni račun začasne zamene . . 294,091.115-07 
Terjatve države po raznih računih 241,156.966-22 
Razne obveznosti 693,844.446-96 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
. 9.053,937.605-22 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem erebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

1823 3-3 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo po obrazcu 50. 
pravilnika za finančno kontrolo, ki jo je izdal ob
lastni inspektorat finančne kontrole v Ljubljani dne 
28. januarja 1927. pod št. 1279, in pa železniško 
legitimacijo za nabavo vozovnic s 50%nim popustom, 
ki mi jo je izdala direkcija državnih železnic v Ljub
ljani dne 26. januarja 1926. pod št. 127.257. 

Obe listini proglašam za neveljavni. 

Hinko Robnik s. r., 
podpreglednik finančne kontrole v Mariboru. 

1 8 4 8 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo II. c razreda П. državne 

realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1927./ 
/1928. na ime: Stanko Žnidarčič iz Št. Petra pri 
Gorici. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Stanko Žnidarčič s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

88. V Ljubljani, dne 13. septembra 1928. 

s« 

Letnik X. 

j 
/ 

/ 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Zahvala Njiju Veličanstev kralja in kraljice. 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove

naca». 
Izpremembe v osebju. 
312. Pravilnik o prodajanju in kontroliranju porabe soli 

za potrebe ribarskih združb in ribarskih industrijskih 
podjetij ob Jadranskem morju in jezerih v kraljevini. 

313. Pravilnik za izvrševanje zakona o monopolu,petro
leja. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zahvala Njiju Veličanstev kralja in 
kraljice.* • •**"" 

Njiju Veličanstvi kralj in kraljica sta prejela ob 
rojstnem dnevu Njegovega kraljevskega Visočan-
stva prestolonaslednika, od vseh strani, iz države in 
iz inozemstva, čestitke, v katerih se izražajo tople 
želje za srečo in slavo Njiju. Veličanstev, Njegovega 
kraljevskega Visočanstva in kraljevskega doma. 

Predsednik ministrskega sveta izreka po Najviš
jem naročilu po tej poti zahvalo vsem onim, ki so ob 
rojstnem dnevu Njegovega kraljevskega Visočanstva 
prestolonaslednika čestitali Njiju Veličanstvoma. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 7. septembra 1928.; P. M. for. 2089. 

* «Službene Novine kraljevine Srb;i. Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. septembra 1928., št. 208. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 207 z dne 7. septembra 1928.: 
UkaK Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. av

gusta 1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri 
okrožnem agrarnem uradu v Mariboru za referenta 
v 1. skupini II. kategorije Ivan V e r b i č , referent 
v isti skupini iste kategorije pri agrarni direkciji v 
Ljubljani. 

Objavi generalne direkcije davkov z dne 14. in 
23. avgusta 1928.: Plačevanja takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife sta oproščena za vse vloge in prošnje, 
ki jih pošiljata državnim ofolastvom, razen v civil
nih pravdah: 1.) «Karlovačko ribarsko društvo» v 
Karlovcu; 2.) «Odbor za unapređenje seljačkih ku
ćanstva» v osi ješki oblasti. 

Številka 208 z dne 8. septembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 17. in 

18. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Anton 

f M o z e t i č , zidar v Ljubljani; 2.) Elizabeta M ü l 
l e r , poštarica v Ljubljani; 3.) Kare! S k on p il, 
šumarski inženjer v Kočevju. 

Izpremembe v osebju. 
Upokojen je z dnem 30. septembra 1928. Franc 

Z id a n i k, kaznilniški paznik-zvaničnik p?! moški 
kaznilnici v Mariboru. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

312. 
Po členu 65. finančnega zakona za leto 1926./ 

/1927., ki mu je veljavnost podaljšana s členom 73. 
finančenga zakona za leto 1928./1929., predpisujem 

Pravilnik 
o prodajanju in kontroliranju porabe soli 
za potrebe ribarskih združb in ribarskih 
industrijskih podjetij ob Jadranskem morju 

in jezerih v kraljevini.* 
Člen 1. 

Uprava državnih monopolov dovoljuje ritoarekim 
združbam in industrijskim podjetjem, ki so proto-
koliirana ali registrirana, kupovati sol v zmletem 
ali proizvodnem stanju po ceni soli za industrijske 
namene, in sicer samo za soljenje in konserviranje 
rib. 

Člen 2. 

Sol za soljenje in konserviranje rib se prodaja iz 
monopolnih založišč na dovolilo samostalne mono
polno uprave ali pristojnih oblastnih monopolnih 
inšpektoratov. 

Najmanjša količina ribarske soli, ki se more ku
piti, je 200 kg. 

Člen 3. 

Dovolila za nakup soli ne sme dobiti oseba ali 
naprava, ki je bila kaznovana zaradi tihotapstva ali 
onečaščujočega dejanja. 

Če se kaznuje kupec soli zaradi spredaj omenje
nega kaznivega dejanja, ko se je dovolilo že izdalo, 
se mu mora dovolilo takoj odvzeti; o tem se ob
vestita založišče, iz katerega naj bi sol vzel, in od
delek finančne kontrole, ki je pristojen, kontro
lirati porabo soli. 

Če je kupec sol že vzel, se mu mora sol odvzeti 
in prodati najbližjemu malemu prodajalcu po od
bitku odstotka za male prodajalce. Iz izkupička SP 
povrne podjetju vrednost, po kateri je kupilo sol, 
ostanek pa se vplača na čekovni račun uprave 
državnih monopolov pri poštni hranilnici. 

Člen 4. 

Za nakup ribarsko soli: se mora vložiti pravilno 
kolkovana pismena prošnja, v kateri je treba ozna
čiti: 

a) čemu se zahteva ribarska sol; 
b) količino, potrebno za vse koledarsko' leto; 
c) oddelek finančne kontrole, v čigar okolišu je 

sedež podjetja, in kraj, kjer se bo sol uporabljala; 
č) monopolno založišče, iz katerega se želi vzoti 

sol in v kakšnem stanju (zmletem ali nezmletem). 
Prošnja se izroči oddelku finančne kontrole, v 

čigar okolišu se bo ribarska sol uporabljala, in ta 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. septembra 1928., št. 208/LXVI. 

oddelek jo pošlje po svoji sreski upravi finančne 
kontrole v rešitev upravi dTžavnih monopolov --
oddelku za prodajo — ali pristojnemu monopolnemu 
inspektoratu s svojim poročilom, koliko soli je po
rabil prosilec —i podjetje — v minulem tetu za so
ljenje in konserviranje Tib, koliko je bilo pri njem 
neporabljene ribarske soli koncem koledarskega leta 
in ali je bil prosilec že morda kaznovan kot tihotapec 
ali po občem kazenskem zakonu. 

Člen 5. 

Prošnje za nakup ribarske soli se jemljejo nujno 
v postopanje in o njih rešitvah se prosilci obveščajo. 

Odločba uprave državnih monopolov o nakupu 
ribarske soli je izvršna; zoper odločbo oblastnih 
monopolnih inšpektoratov pa je dopustna pritožba 
na upravo državnih monopolov — oddelek za pro
dajo —, katere odločba je izvršna. 

Člen 6. 

Dovolilo za nakup ribarske soli velja do konca 
koledarskega leta, v katerem je bilo izdano. 

Dovoljena količina soli se sme vzeti ali hkrati 
ali pa jemati občasno. 

Kupljeno ribarsko sol mora prosilec uporabljati, 
dokler je docela ne potroši. 

Člen 7. 

Ribarska sol se izdaja kupcu po možnosti iz naj
bližjega monopolnega založišča ali najbližje Boline. 

Če kupec ne pride po dovoljeno količino soli do 
konca koledarskega leta, v katerem je bilo dovolilo 
izdano, izgubi pravico, da bi jo mogel kupiti pozneje. 

Založišče ali solina, kjer kupec jemlje sol, mora 
obvestiti oddelek finančne kontrole, ki je pristojen, 
kontrolirati porabo soli, o prodani količini ribarske 
soli ter zahtevati potrdilo, da jejaol prispela v do
tični kraj. 

Ko kupec porabi dodeljeno količino soli, mora 
pristojni oddelek finančne kontrole o tem obvestiti 
napravo, ki je izdala dovolilo, ter ji dovolilo vrniti. 

Koncem vsakega koledarskega leta mora pred
ložiti solina ali založišče, kjer se je prodajala ribar
ska »ol v dotičnem letu, upravi državnih mono
polov — oddelku za prodajo — in oblastnemu mo
nopolnemu inspektoratu, ki je izdal dovolilo, v času 
od dne 1. do dne 15. januarja seznamek, ki navaja: 

1.) ime, priimek in prebivališče onega, ki se mu 
je dovolilo izdalo; 

2.) količino ribarske soli, dovoljeno za nakup; 
3.) dejansko količino ribarske soli, prodane po-

edinim osebam, podjetjem itd., datum in številko 
računa, po katerem se je sol prodala. 

Člen 8. 

Ribarske združbe m ribarska industrijska pod
jetja spadajo glede uporabljanja ribarske soli pod 
kontrolo, uprave državnih monopolov in njenih kon
trolnih organov. Imeti morajo v popolnem redu pred
pisane knjige ter dovoliti organom finančne kon
trole pristop ' v poslovne, prostore, kadarkoli ti or
gani to zahtevajo, kakor tudi pregled knjig, obrtnega 
poslovanja in ostalo, kolikor spada to v dolžnost 
kontrole. 



88. 
Prav tako morajo imeti v prostorih, kjer upo

rabljajo ribarsko sol, uteži in pravilno decimalno 
tehtnico. 

Člen 9. 
Osebam in firmam, ki imajo dovolilo, uporabljati 

in kupovati ribarsko sol, ni dovoljeno, trgovati s 
soljo, t. j . imeti ne smejo zakupa za prodajanje soli 
na debelo in tudi ne dovolila za prodajanje soli na 
drobno. 

Prav tako ne smejo imeti spravljene v poslovnih 
prostorih nobene drage soli razen ribarske. 

Člen 10. 
Oddelek finančne kontrole se mora prepričati, 

ali je ribarska sol dospela v kraj potroška, in sicer 
na podstavi poročila, prejetega od monopolnega za-
ložišča ali soline, in mora potrditi, da je sol prispela. 

Prav tako mora obvestiti o dohodu ribarske soli 
pristojno sresko upravo in urad, ki je izdal dovolilo. 

Člen 11. 
Ribarske združbe in ribarska industrijska pod

jetja ne smejo uporabljati ribarske soli zà soljenje 
in konserviranje rib izven poslovnih prostorov ter 
je tudi ne posojati ali prodajati drugim osebam, 
razen v primerih, ki so navedeni v členu la. tega 
pravilnika. 

Člen 12. 

Ribarske združbe in ribarska industrijska pod
jetja morajo poslati najkesnejo v osmih dneh, ko 
prejmejo dovolilo za odjemanje soli po znižani ceni, 
pristojni sreski upravi finančne kontrole po oddelku 
finančne kontrole v treh izvodih točen načrt, popis 
poslovnih prostorov, kjer se bo uporabljala ribarska 
sol in kjer se hranijo nasoljene ribe, kakor tudi ime 
in priimek odgovornega poslovnega upravitelja. 

Ce nastopi med letom izprememba v poslovnih 
prostorih ali upravi, se mora ta izprememba prijaviti 
pristojnemu oddelku finančne kontrole. 

iSreeke uprave finančne kontrole morajo pre
izkusiti na licu mesta točnost predložejie prijave 
in, ko se uverijo, da je prijava točna, postaviti svoj 
pečat in svojo vizo na vse tri izvode prijave, od 
katerih izroče enega pristojnemu oddelku finančne 
kontrole, drugega podjetju, tretjega pa pridrži zase. 

Člen 13. 
Vsako pošiljko ribarske soli za ribarske združbe 

in ribarska industrijska podjetja mora vpisati od
delek finančne kontrole, v dva izvoda -zapisnika o 
pregledu po obrazcu št. 2. En izvod ostane pri pod
jetju, drugi pa pri oddelku finančne kontrole. 

V izvodu, ki se hrani pri podjetju, mora vpisati 
podjetje količino soli, uporabljene za soljenje rib in 
konserviranje, količino rib, kupljenih drugje v na
soljenem stanju, in količino in vrsto prodanih na
soljenih rib. 

Finančni organi morajo prinesti vselej, kadar 
pridejo pregledovat uporabljanje ribarske soli, s se
boj svoj zapisnik o pregledu ter izpopolniti po po
datkih zapisnika o pregledu, ki se hrani pri podjetju, 
svoj zapisnik, ko se predhodno uverijo, da se je 
vodil zapisnik podjetja pravilno. 

ölen 14. 

Ribarskim združbam in ribarskim industrijskim 
podjetjem, ki imajo dovolilo, uporabljati ribarsko 
sol, ni dovoljeno, nabavljati nasoljenih rib, če tega 
predhodno ne prijavijo pristojnemu oddelku finanč
ne kontrole. 

Za vsako tako prijavo jim izda oddelek finančne 
kontrole potrdilo po naslednjem obrazcu: 

Potrdilo št 
Dne 192 . . je nabavil . 

(ribarska združba ali ribarsko industrijsko podjetje) 
v od N. N. v 
trideset (30) sodov rib, vsakega po kg , 
ki jih je nasoni . v svojem poslovnem prostoru. 

Oddelek finančne kontrolo v . . . . . ., 
dne 

^ - S , ) Podpis. 

Prav tako mora prijaviti združba ali podjetje 
oddelku finančne kontrole vsako pošiljko nasolje
nih rib iz poslovnih prostorov. Ko prejme oddelek 
finančne kontrole prijavo o pošiljki, izda potrdilo 
po naslednjem obrazcu: 

Potrdilo it 
Dne 192 . . je poslal . 

(ribarska združba ali ribarsko industrijsko podjetje) 
v N. N. v 
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štirideset (40) sodov nasoljenih rib skupne teže last
nega proizvoda (kupljenih v N. N.). 

Oddelek finančne kontrole v , 
dne . . . . . . . . 

( L - S -) Podpis. 

Taka potrdila se moraja priložiti kot dokumenti 
zapisniku o pregledu. 

Člen 15. 
Tvornice, ki se bavijo s predelovanjem rib m 

konserv, namreč s k on serviranjem rib v škatlah, 
smejo dajati ribarsko sol svojim ribičem ali ose
bam, ki prevažajo ribe od lovišča do podjetja, da 
se prepeljejo ribe čim bolj presne. 

Preden izdado sol ladjevodji za uporabo ob pre
vozu rib po morju, mu morajo izročiti kontrolni za
pisnik po obrazcu št. 1. 

Ko ladjevodja prejme ta zapisnik, se mora pri
javiti pristojnemu oddelku finančno kontrole, ki 
postavi na zapisnik vizo ter ga vpiše v svojo knjigo. 

Ko se ladjevodja vrne, mora podjetje njegov pri
hod takoj prijaviti pristojnemu oddelku finančne 
kontrole. 

Vpričo organa finančne kontrole se stehtata ko
ličina nasoljenih rib in količina preostale soli in ta 
podatka se vpišeta v dotična razpredelka, pri čemer 
je treba glodati na to, da se porabita za vsakih 
100 kg sardelne velikosti po 2 kg eoli. 

Po pregledu vidira finančna kontrola zapisnik, 
ki se priloži zapisniku o reviziji. 

Za vsako zlorabo ribarske soli, izdane za prevoz 
po morju, je odgovorno podjetje, ki je sol izdalo. 

Člen 16. 
Sreski upravnik finančne kontrole mora vsaj 

enkrat na šest mesecev kontrolirati poslovanje ome
njenih podjetij, oddelek finančne kontrole pa ga 
mora kontrolirati čim pogosteje. 

.V prvih dneh meseca januarja, od 1. do 7. dne, 
mora izvršiti oddelek finančne 'kontrole pri podjetjih 
obračun ribarske soli, uporabljene v minulem kole
darskem letu. 

Obračun se sestavi tako-le: 
Sklene se zapisnik o pregledu, potem pa se ugo

tovi količina preostale neporabljene ribarske soli, 
ki je bila dne 1. januarja pri podjetju. 

Najdena neporabljena količina ribarske soli se 
vpišo v sklenjeni zapisnik in v novi zapisnik o pre
gledu, ki ga takoj sestavi oddelek finančne kontrole 
v duplikatu. 

Oddelek finančne kontrole mora ugotoviti, ali 
se uporabljena količina soli ujema s količino na
soljenih in konserviranih rib. 

Po izvršenem obračunu se sestavi komisijski za
pisnik v treh izvodih, ki jih mora podpisati tudi 
odgovorni poslovodja podjetja. En izvod obračuna 
ostane pri podjetju, eden pri oddelku finančne kon
trole, enega s sklenjenim zapisnikom o pregledu pa 
pošlje oddelek finančne kontrole v nadaljnje poslo
vanje sreski upravi finančne kontrole, ki odda, ko 
preizkusi njegovo točnost, ves predmet v nadaljnje 
poslovanje upravi državnih monopolov ali pristoj
nemu oblastnemu inspektoratu. 

Člen 17. 
Ce se ugotovi, da se količina porabljene soli po 

zapisniku o pregledu ne ujema s količino nasoljenih 
in konserviranih rib, mora plačati podjetje razliko 
med ceno soli za ribiče in ceno za navadno sol, in 
sicer za ono količino porabljene soli, ki se o njej 
ne more dokazati, da je bila uporabljena za soljenje 
in konserviranje rib. 

Če se ponovi ta primer pri istem podjetju, izgubi 
podjetje za vselej pravico, kupovati ribarsko sol. 

Člen 18. 
Ce eno izmed imenovanih podjetij ustavi obrato

vanje, preden poteče 'leto, v katerem mu je dovo
ljeno, odjemati sol po znižani ceni, mora to prijaviti 
pristojnemu oddielku finančne kontrole, ki o tem 
takoj obvesti pristojno sresko upravo, da se sestavi 
obračun. 

Na podstavi izvršene likvidacije se odvzame ne
porabljena količina soli ter se izroči najbližjemu 
malemu prodajalcu po državni prodajni ceni z od
bitkom odstotka za male prodajalce. Od izkupička 
se povrne podjetju vrednost, po kateri je kupilo sol', 
ostanek denarja pa se vplača na čekovni račun 
uprave državnih monopolov. 

Člen 19. 
Da se kontrolira uporabljanje ribarske soli za 

soljenje rib, se določa nastopno razmerje za potro-
šek soli: 

Letnik X. 
a) za soljenje 100 kg rib srednje velikosti, in 

sicer: sardel, giric, makrel, lokard, inčunov in za 
pripravljanje razsola je treba 36 do 45 kg soli; 

b) za soljenje 100 kg jegulj, skakavic in ukljev 
8 do 12 kg soli; 

c) za pripravljanje in konserviranje v pločevi
nastih škatlah 100 kg sardel ali drugih rib je treba 
10 do 12 kg soli. 

Po tem se morajo ravnati združbe in podjetja ob 
porabljanju soli, prav tako pa tudi organi finančne 
kontrole ob pregledovanju. 

Člen 20. 

Če podjetja ne iz-vršujejo odTodb tega pravilnika 
in netočno vodijo knjige, izgube dovolilo za od
jemanje soli po znižani ceni. S tem se ne izključuje 
eventualno kazensko postopanje. 

Člen 21. 

Zoper izrečene kazni in naredbe oblastnih mono
polnih inšpektoratov, ki so v zvezi z uporabljanjem 
ribarske soli. se smejo pritožiti poedinci samo na 
upravo državnih monopolov — oddelek za prodajo 
—, katere odločbe so izvršne. 

Člen 22. 
Vsakemu podjetju in vsaki združbi, ki ima do

volilo, uporabljati in kupovati ribarsko sol, mora 
izročiti oddelek finančne kontrole za določeno ceno 
po en izvod tega pravilnika, ki ga mora sprejeti 
podjetje ali združba na podpis z izjavo, da pristaja 
na vse njegove odredbe. 

Člen 23. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri mini
ster za finance. 

V B e o g r a d u , dne 18.avgusta 1928.; 
K. br. 351. 

* 
Odobrujem. 

Minister za financ©: 
dr. N. Subotić s. r. 

313. 
Prav i ln ik 

za izvrševanje zakona o monopolu 
petroleja.* 

11. Obče odredbe. 

Člen 1. 
Država ima izključno pravico, petrolej uvažati, 

izdelovati in prodajati na debelo. 
To pravico monopola na petrolej izvršuje država 

po upravi državnih monopolov. 

Člen 2. 

Uprava državnih monopolov sme dovoljevati po 
predpisih zakona o monopolu na petrolej in tega 
pravilnika privatnim osebam in podjetjem uvažanje, 
izdelovanje in prodajanje petroleja na debelo proti 
plačilu monopolne takse, ki jo določa upravni odbor 
samostalne monopolne uprave, odobrujo pa minister 
za finance. 

Člen 3. 
Za petrolej se smatrajo: 
1.) vsi destilati nafte, katrana, premoga in para-

finoviega skrilavca kakor tudi vsi drugi produkti, 
uporabni za razsvetljavo v normalnih petrolejskih 
svetiljkah, ki je njih specifična teža pri 15° C med 
0-790 in 0-860, ne glede na njih barvo, plamti&če in 
količino petrolejskih frakcij, ki jih imajo v sobi: 

2.) vsi produkti, omenjeni v točki 1.), ki je njih 
specifična teža pri 15° C manjša od 0-790 če se 
ugotovi, da imajo 60 % ali več frakcije, ki 'prehaja 
med 150" C in 280° C z neprekinjeno destilacijo na 
Englerjevem aparatu, ali da imajo plamtišče v Abel-
Penskega aparatu 21° C ali več; 

3.) vsi produkti, omenjeni v točki L), ki je njih 
specifična teža večja od 0-860, če se ugotovi, da 
imajo 60 % ali več frakcije, ki prehaja med 150" C 
in 280" C z neprekinjeno destilacijo na Englerjevem 
apairatu, ali da imajo plamtišče v Abel-Penekega 
aparatu 50° O ali manj. 

Meje, navedene v tem členu za določanje pro
duktov, na katere se plačuje monopolna taksa na 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. septembra 1928., št. 207/LXVII. 
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petrolej, smo samostalna monopolna uprava po po
kazani potrebi izpreminjati in regulirati s posebnimi 
razpisi. 

Člen 4. 
Zaradi kemijske analize in eventualne oprostitve 

od plačevanja monopolne takse morajo pošiljati 
uvozne carinarnice najbližjemu carinskemu labora
toriju /.«pepatene ogledke za vsak primer posebe. 

Člen 5. 
če se uvozni]; pritoži zoper carinarnični odlok, 

po katerem naj bi se pobrala na izvesten produkt 
monopolna taksa, mora poslati carinarnica pod svo
jim pečatom z vsemi dotičnimi akti vred ogledke 
spornega produkta upravi državnih monopolov, da 
jih preizkusi v svojem laboratoriju in izda izvršno 
rešitev, aH naj se na ta produkt pobere monopolna 
taksa ali ne. 

Člen 6. 
Uprava državnih monopolov predpiše, če se po

kaže potreba, tehnične pogoje in lastnosti petroleja, 
katerim mora ustrezati petrolej, ki se prodaja v 
državi, in prepovedati prodajanje produktov, kate
rih uporaba bi utegnila biti nevarna aH škodljiva. 

Člen 7. 
Vsakdo, ki uvaža aH prodaja petrolej, ne da bi 

ime] posebno dovoUlo uprave državnih monopolov, 
se smatra za tihotapca in se kaznuje po odredbah 
veljavnih zakonov. 

Člen 8. 
Če se monopolna taksa na petrolej zviša, morajo 

uvozniki in prodajalci na zahtevo državnih organov 
takoj doplačati razliko monopolne takse na zatečene 
količine petroleja, na katere se je taksa pobrala. 

H. Uvoz petroleja in način, po katerem se pobira 
monopolna taksa na uvoženi petrolej. 

Člen 9. 
Uprava državnih monopolov sme dovoljevati pri

vatnim osebam in napravam uvoz petroleja iz ino
zemstva proti plačilu monopolne takse, ki jo določa 
upravni odbor samostalne monopolne uprave, odo-
bruje pa minister za finance. 

Člen 10. 
Monopolno takso na petrolej, uvožen iz inozem

stva, pobirajo uvozne carinarnice na račun uprave 
državnih monopolov tako, kakor je predpisano s 
tem pravilnikom. 

Člen 11. 

Dovolilo za uvoz peteoleja se sme dati samo 
osebam in privatnim podjetjem, katerih obrati so 
sodno protokolirani in pri svojih zbornicah registri-
o-ani; toda najmanjša količina, ki ,se sme uvoziti, 
mora znašati 10.000 kg. 

Člen 12. 
Glede vsakega dovolila za uvoz petroleja se 

vloži pri upravi državnih monopolov pismena proš
nja, opremljena s takso za prošnjo in za rešitev o 
dovolilu uvoza v kolkih po zakonu o taksah; v пј<зј 
je treba označiti količino petroleja in carinarnico, 
pri kateri naj se petrolej uvozi. 

Prošnji se priloži v overovljenem prepisu potrdilo 
pristojnega davčnega oblastva o plačanem davku za 
minulo trimesečje tekočega leta, nadalje potrdilo 
pristojnega oblastva, da prosilec ni bil obsojen za
radi tihotapskih kaznivih dejanj. 

Člen 13. 

Prošnje za dovolilo uvoza petroleja se jemljejo 
v nujno postopanje in dovolilo se mora dati, če iz
polnjuje prosile« vse pogoje, ki so zahtevajo s tem 
pravilnikom. 

Člen 14. 
O vsakem dovolilu, ki se izda za uvoz petroleja 

in ki se izroči uvozniku osebno ali pa po pristojni 
finančni kontroli, se obvesti carinarnica, pri kateri 
naj se petrolej uvozi. 

0 uvoženih količinah mora poslati carinarnica 
na koncu meseca poročilo upravi državnih mono
polov — oddelku za prodajo in oddelku za računo
vodstvo — ter označiti v njem. dan. uvoza, koli
čino petroleja, znesek pobrane monopolne takse in 
številko in datum, ki ju ima dovolilo uprave držav
nih monopolov za uvoz; uprava pa izvrši na. pod
stavi tega potrebne vknjižbe, da se lahko kontroHra 
uvoz in pooira monopolna taksa.. 

Člen 15. 
Dovolilo za uvoz petroleja velja za tri mesece 

od dno, ko se izda, in samo za količino, ki se mora. 
uvoziti vsa. obenem. 

Dovolila,, izdana pred objavo tega pravilnika, 
veljajo do določenega in v dovolilu označenega 
roka. 

Če se uvoz petroleja vobče prepove, veljajo že 
izdana dovolila za čas, ki ga določi upravni odbor 
samostalne monopolne uprave takrat, ko sklene, 
prepovedati uvoz. 

Člen 16. 
Da se čim učinkoviteje kontrolira uvoz petroleja, 

dovoljuje uprava državnih monopolov uvoz prven
stveno pri carinarnicah I. vrste, če pa se pokaže 
potreba, tudi pri drugih carinarnicah, ki jih določi 
uprava državnih monopolov. 

V prošnji, s katero se zahteva dovolilo, se mora 
označiti poleg obmejne, carinarnice carinarnica v 
notranjščini, kjer naj se izvrši ocarinitev, t. j . po
bere monopolna taksa. 

Uprava državnih monopolov je upravičena, iz-
premeniti število in kraje uvoznih carinarnic, kadar 
se ji zdi to potrebno. 

Člen 17. 

Monopolna taksa na petrolej se pobira tako-le: 
1.) Če prihaja petrolej samo v konvah, se pobira 

monopolna taksa na težo brutto za netto. 
2.) Če prihaja petrolej v konvah, vložen v za

boje, se pobira monopolna taksa na težo po odbitku 
tare, ki ee ugotovi tako, da se poizkusno stehta 
eden ali drug zaboj; vendar pa ne sme biti tara 
nikoli večja od 12 %, pri čemer se računi v težo 
petroleja tudi teža konve. 

3.) Če prihaja petrolej v železnih aH lesenih so
dih, se pobira monopolna taksa brutto za netto. 

4.)' Če prihaja petrolej v vagonih «cisternah», se 
pobira monopolna taksa na dejansko težo petroleja, 
ugotovljeno s tehtanjem na vagonskih tehtnicah. 

5.) Če prihaja petrolej v ladjah, vuačilnicah 
(tankih) in se ne pretaka direktno v rezervoarje, se 
pobira monopolna taksa obenem na celokupno koH-
čino, označeno v tovornem listu (ladijskem tovor
nem listu [connaissement!!]), ki se njegova točnost 
najprej komisijski preizkubi. 

Komisija mora ugotoviti, ali se količina petro
leja, označena v ladijskem tovornem listu, ujema s 
količino petroleja v ladji aU vlačimici (tanku); če 
se ugotovi, da je v njej skrivaj naložen petrolej, 
se smatra, ta petrolej za tihotapsko blago. 

Nikoli se ne sme dovoliti delno plačilo mono
polne takse, ampak ta se mora pobrati na celokupno 
'količino takoj, ko prispe tank na kraj ocarinitve. 

Komisijo, ki preizkuša, ali je količina petroleja 
točna, sestavljajo: en kemik in en inženjer uprave 
državnih monopolov in dva uradnika carinarnico, 
ki naj pobere takso. 

Če ugotovi komisija s tehtanjem petroleja v 
tanku razliko med najdeno koHčino in količino, 
označeno v ladijskem tovornem Hstu, a ni ta raz
lika večja od 0-5 %, se pobere monopolna taksa na 
količino, označeno v ladijskem tovornem listu. 

Če se ugotovi s tehtanjem za 0-5 % večja koli
čina, nego je označena v ladijskem tovornem listu, 
se pobere monopolna taksa tudi na presežek, ki je 
večji od dovoljenih 0-5 % (količine, označene v la
dijskem tovornem Hstu). 

Če pa se ugotovi s tehtanjem manjek, ki pre-
seza 0-5 % količine, označene v ladijskem tovornem 
listu, se pobere monopolna taksa na količino, ozna
čeno v ladijskem tovornem listu, zmanjšano za 0-5 %, 
bodisi manjek kolikršenkoH. 

6.) če se pretaka petrolej s črpaljko 0 neposred
no v rezervoarje, je treba te predhodno komisijski 
pregledati hi pri tej priliki ugotoviti: ali ni kakšnih 
tajnih odvodnih cevi, kapaciteto rezervoarjev in 
pravilnost lestvice, s katerima, se ugotavlja vsebina, 
količina 

Odvodne cevi se zapro in plombirajo, petrolej, pa 
se pretaka skozi cevi, ki drže do obale — ladje, 
vlačimice ali tanka. Ko je pretakanje končano, se 
ugotovi po stopnji polnitve na lestvici, kako visok 
je steber petroleja, in po tej višini se določi količina 
petroleja v litrih; nato se pretvori ta količina po 
specifični teži, ki jo ima petrolej v tTenutku tehtanja, 
v kilograme. 

Monopolna taksa se pobere tako-le: 
1.) Če se ugotovi s tehtanjem petroleja v rezer

voarju manjša količina, nego je označena v ladij
skem tovornem Hstu, ne sme biti manjek. ki naj, se 
prizna^ večji od 0-5 %, najsi se je ugotovila s tehta
njem kolikorkoli manjša količina. 

2.) Če se ugotovi s tehtanjem manjek, ki ne pre-
seza 0-5 % količine, označene v ladijskem tovornem 
Hstu, ali če se ugotovi presežek preko ladijskega 
tovornega lista, se določi monopolna taksa po koli
čini, ugotovljeni s tehtanjem. 

Komisija, ki ugotavlja stanje, kapaciteto in lest
vico rezervoarjev, sestavljajo: en inženjer, en kemik 
in en komercialni uradnik uprave državnih mono
polov kakor tudi en računski preglednik ali kon
trolni organ dotične carinarnice. 

Že ugotovljena pravilnost rezervoarja velja, do
kler je dotični rezervoar v pravilnem stanju; zato ni 
treba ob prihodnjih pretakanjih iznova ugotavljati 
njegove kapacitete. 

Po en izvod zapisnika o izvršenem pregledu in 
tehtanju rezervoarja se izroči upravi državnih mo
nopolov, carinarnici in lastniku. 

Uprava državnih monopolov mora občasno pre
gledovati stanje obstoječih rezervoarjev. 

Pretakanje petroleja iz vlačilnic, tankov aH ladij 
v rezervoarje, katerih pravilnost se je prej ugoto
vila, vrše komisijski carinski organi in en kemik 
uprave državnih monopolov; zato morajo carinar
nice, kadar prispe v vlačilnicah, ladjah in tankih 
petrolej, ki ga je treba pretočiti v rezervoarje, takoj 
brzojavno obvestiti upravo državnih monopolov, da 
odredi in pošlje kemika. 

En izvod komisijskega zapisnika o izvršeni pre-
točitvi v rezervoar, obdrži carinarnica zase, da po
bere carino in monopolno takso, enega pa pošlje 
upravi državnih monopolov s poročilom, predpisa
nim v členu 15. tega pravilnika 

Stroški za pregled rezervoarjev, ladij, vlačilnic, 
tankov in za pretakanje petroleja v rezervoarje (dr
žavnim organom dnevnica in povračilo potnih stro
škov) zadevajo uvoznika. 

Člen 18. 
Da so državne koristi glede pobiranja monopolne 

takse na petrolej bolje zaščitene in da je kontrola 
izdatnejša, sme uprava državnih monoplov izpre-
meniti način, po katerem se pobira monopolna taksa, 
kadar se pokaže potreba za to. 

III. Provoz petroleja. 

Člen 19. 
Uprava državnih monopolov sme dovoljevati ne-

posrednji provoz petroleja proti plačilu takse za 
provoz po zakonu o taksah in po pravilniku ministra 
za finance za provoz vseh monopolnih predmetov. 

Člen 20. 
Za vsak nepo&rednji provoz petroleja se vloži 

pismena prošnja pri upravi državnih monopolov, 
opremljena s takso za dovolilo in s takso za provoz 
v kolkih po zakonu o taksah; v njej je treba ozna
čiti količino kakor tudi uvozno in izvozno carinar
nico. 

Za posrednji provoz veljajo odredbe pravilnika o 
začasnih založižčih. 

Člen 21. 
Prošnje za provoz petroleja se jemljejo v nujno 

postopanje in se takoj rešujejo. 

IV. Destilacija petroleja v privatnih rafinerijah. 

Člen 22. 

Destilacija petroleja iz sirovin se dovoljuje ob
stoječim privatnim rafinerijam s pridržkom, da jih 
stalno nadzira kontrolni organ uprave državnih 
monopolov in da izpolnjujejo vse predpise uprave 
državnih monopolov, ki jim je namen, preprečiti 
prodajanje petroleja brez plačila ustrezne monopolne 
takse. 

Člen 23. 
.Nove rafinerije se smejo ustanavljati samo po 

predhodni odobritvi ministra, za finance na predlog 
upravnega odbora samostalne monopolne uprave, 
ko se izpolnijo tudi ostali zakonski predpisi o usta
navljanju te vrste industrije. 

Člen 24. 
Tvornice-rafinerije petroleja imajo pravico, pre

delovati uvoženo sirovino tako in v one proizvode, 
kakor jim to nalagajo njih trgovinske koristi. 

Člen 25. 
Tvornice-rafinerije petroleja, ki izdelujejo pe

trolej z odobritvijo uprave državnih monopolov, se 
kaznujejo kot tihotapci, če se zalotijo, da prodajajo 
izdelani petrolej skrivaj in brez plačHa monopolne 
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takse. Prav tako se kaznujejo vsi oni, ki kupujejo 
od tvornice-rafinerije petrolej brez priznanice držav
nega kontrolnega organa o plačani monopolni taksi. 

Člen 26. 
Monopolno takso na petrolej, izdelan v domačih 

rafinerijah, pobirajo organi samostalne monopolne 
uprave, ki opravljajo službo pri rafineriji, in sicer 
ob odvozu petroleja iz okoliša rafinerije hkrati na 
celokupno količino; pri tem se jim je ravnati po 
navodilih, ki jih bo predpisovala uprava državnih 
monopolov. 

Če se odvaža petrolej zato, da se spravi v za
časna založišča. se pobira monopolna taksa po od
redbah pravilnika o začasnih založiščih. 

Člen 27. 
Uprava državnih monopolov vrši neposrednjo in 

posrednjo kontrolo nad poslovanjem privatnih rafi
nerij. 

Neposrednjo kontrolo vrše: 
a) kontrolor uprave državnih monopolov; 
b) nadzornik monopolne straže s potrebnim šte

vilom stražnikov: 
c) nadzirajoči organi uprave državnih monopolov 

in oblasitnih monopolnih inšpektoratov, ki občasno 
pregledujejo rafinerije. . 

Posrednjo kontrolo vrši uprava državnih mono
polov tako, da pregleduje poslane izpiske o produk
ciji, prodajanju in pobiranju monopolne takse. 

Člen 28. 

Rafinerije petroleja morajo biti ogTajene in 
smejo imeti samo najpotrebnejše število vrat, da je 
kontroliranje čim lažje. 

Ključe vTutnic hrani nadzornik monopolne straže. 

Člen 29. 
Kontrolor uprave državnih monopolov ima te-le 

dolžnosti: 
1.) Pobira monopolno takso in se uverja, ali se 

je pobrala. 
2.) Vodi skladiščno knjigo petroleja in blagajno 

dohodkov od monopolne takse na petrolej. 
3.) Pregleduje vse, kar je treba odpeljati iz oko

liša rafinerije, in o tem pismeno obvešča nadzornika 
straže. 

V kontrolorjevem obvestilu morajo biti označeni 
vsi bližji podatki o blagu (količina, vrsta, način 
vklada itd.). 

Ta obvestila se pišejo v duplikatu, od katerih 
obdrži in shrani enega kontrolor, drugega pa pošlje 
nadzorniku straže. 

4.) Vselej, kadar prispejo v rafinerijo sirovine, 
mora vzeti 'kontrolni organ vpričo predstavnika rafi
nerije ogledke vseh prispelih sirovin. 

Vzeti ogled Id morajo biti zapečateni in oprem
ljeni s kontrol or j evim podpisom in s podpisom tvor-
ničnega predstavnika ter označeni z vrsto in koli
čino sirovine ali produkta, na katerega se nanaša. 

Material, potreben za jemanje ogledkov, morajo 
dajati rafinerije, 

Ogledki se morajo hraniti, dokler ne pride kemik 
uprave državnih monopolov, ali pa najdlje tri me
sece od dne, ko so se vzeli. 

Člen 30. 
Nadzornik monopolne straže ima te-le dolžnosti: 
l.j Samo na podstavi kontrolor jevih obvestil 

dovoljuje odvoz blaga iz okoliša rafinerije. 
2.) Hrani ključe vseh vratnic ter prisostvuje s 

svojimi stražniki vsakemu odvozu blaga. 

Člen 31. 
Rafinerije morajo dati potrebne prostore za na

stanitev kontrolorjeve pisarne, pisarne nadzornika 
in monopolne straže kakor tudi eventualno potrebno 
število stražarnic. 

Pisarna kontrolorjeva je v zgradbi rafinerijske 
direkcije. Pisarna nadzornika straže in njegovih or
ganov mora biti tik velikih vrat. 

Člen 32. 

Da rafinerije izpričujejo porabo sirovin, v kate
rih so lahko frakcije (ki prehajajo do 300° C), in da 
je možna evidenca o plačevanju monopolne takse, 
morajo voditi redno knjige, iz katerih je razvidno: 

1.) koliko sirovin, kdaj in e koliko lahkimi frak
cijami se je uvozilo v rafinerijo, z označibo številke 
(No) ogiredka, ki se nanaša na doti&io sirovino; 

2.) koliko se je produciralo bencina, petroleja in 
ostalih produktov, v katerih je frakcij do 300° C; 
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3.) koliko in kdaj se je izvozilo iz rafinerije ben
cina, petroleja in ostalih produktov lastnega izdelka, 
v katerih so lahke frakcije. 

4.) koliko se je uvozilo bencina in petroleja, na 
katera se je pobrala monopolna taksa, in kolika mo
nopolna taksa nanju se je plačala carinarnici: 

5.) koliko in na kakšno količino se je plačalo 
monopolne takse na račun uprave državnih mono
polov za petrolej lastnega produkta. 

Trimesečni izpisek iz teh knjig mora pošiljati 
rafinerija z dopisom v vpogled upravi državnih mo
nopolov — odseku za kemijski laboratorij. 

Člen 33. 

Če se pripeti med predelovanjem sirovin, da se 
zbog defekta pogubi večja količina sirovin neukori-
ščena, mora izvršiti tvornica konstatacijo na licu 
mesta vpričo monopolnega kontrolnega organa ter 
sestaviti o tem zapisnik, ki ga takoj pošlje upravi 
državnih monopolov v vpogled in nadaljnje poslo
vanje. 

V zapisnik se mora vpisati, katera vrsta, sirovin 
se je pogubila, in njen značaj, da je mogoče vzeti 
v poštev ugotovljeni manjek, ko se ugotavlja po
raba sirovin. 

Prav tako je treba postopati, če se pogubi iz
veš ten del predelanega blaga (petroleja, bencina in 
drugih produktov, ki imajo v sebi petrolejske frak
cije). 

Člen 34. 
Izvoz petroleja lastnega izdelka je rafinerijam 

dovoljen. 
Ko se pregleda petrolej, pripravljen in spravljen 

v vagone, se opremijo vagoni, s carinsko in mono
polno svinčeno zalivko. 

Kontrolor uprave državnih monopolov mora za
htevati od izvozne carinarnice potrdilo, da so pri
speli vagoni z nepoškodovano svinčeno zalivko. 

Člen 35. 
Uvozne carinarnice morajo voditi' o priliki, ko 

prispejo sirovine, namenjene za predelavo v doma
čih rafinerijah, posebno knjigo o uvozu sirovin (si
rove nafte), v katero se vpišeta poleg označene koli
čino uvoženega produkta njih specifična teža in koli
čina frakcij, prehajajoSih do 300° C, ki jih imajo v 
sebi. 

Izpiski iz teh knjig se morajo pošiljati trimesečno 
upravi državnih monopolov za kemijski laboratorij. 

Ogledke prispelih sirovin morajo hraniti cari
narnice zapečatene, dokler ne pride kemik uprave 
državnih monopolov, ali pa najdlje tri mesece od 
dne, ko so se vzeli. 

Člen 36. 
Če se zdi upravi državnih monopolov potrebno, 

sme postaviti za svojega kontrolnega organa kemika 
ali tehničnega strokovnjaka. 

Dolžnosti takega organa se urede s specialno 
naredbo, ker mora biti telmična kontrola takrat пз-
posrednja. 

Člen 37. 
Uprava državnih monopolov vrši občasno po 

svojih organih knjigovodstveno in tehnično kon
trolo ter izdaja, kadar se ji zdi potrebno, nova na
vodila, da so državne koristi čim bolje zaščitene. 

V. Privatna prosta monopolna založišča petroleja. 

Člen 38. 
Zaradi trgovine in prometa s petrolejem kakor 

tudi zaradi'zavarovanja petrolejskih rezerv v državi 
smo dovoliti uprava državnih monopolov otvarjanje 
privatnih prostih monopolnih založišč tako za oni 
petrolej, ki se uvaža iz inozemstva, kakor tudi za 
onega, ki se izdeluje v-domačih rafinerijah; vendar 
pa morejo biti taka založišča samo stalni rezer
voarji. 

Monopolna taksa na petrolej, spravljen v privat
nih založiščih, se pobira takrat, ko se petrolej od
važa iz založišč. 

Natančnejše odredbe o založiščih samih, o na
činu, po katerem se pobira, monopolna taksa, kakor 
tudi o vseh drugih manipulacijah se predpišejo s 
posebnim pravilnikom. 

VI. Denaturiranje petroleja za kmetijske namene. 

Člen m. 

Da se podpira domače kmetijstvo, je domačim 
rafinerijam dovoljeno, denaturirati in prodajati de-
naturirani petrolej, namenjen za pogon traktorja 
kmetijskih strojev, in sicer samo za plug, brano, 

Letnik X. 

sejalnico, stroj za žetev in za mlatilnico, proti pla
čilu minimalne monopolne takse. 

Natančnejše odredbe o načinu donaturiranja, 
prodajanju in kontroli denaturiranega petroleja so 
predpisane s pravilnikom, razglašonim v «Službenih 
Novinah» z dne 23. junija 1927., št, 138/XLI.* 

VIL O petroleju za ribjo lov na Jadranskem morju. 

Člen 40. 
Da se podpira ribja lov na Jadranskem morjii 

in v jezerih, dovoljuje uprava državnih monopolov, 
nabavljati in uporabljati petrolej proti plačilu mini
malne monopolne takse ribarskim združbam in last
nikom ribarskih naprav, registriranim pri pristojnih 
oblastvih, da se bavijo z ribjo lovjo. 

Člen 41. 

Petrolej, namenjen za navedene svrhe, mora biti 
pobarvan, da se loči od ostalih vrst uporabljanega 
petroleja in da je kontrola porabe izdatnejša. 

Imenovane osebe in naprave smejo nabavljati pe
trolej samo od podjetij, ki jih pooblasti uprava 
državnih monopolov za prodajanje denaturiranega 
petroleja. 

Člen 42. 

Pravico, denaturirati (barvali) in prodajati pe
trolej za ribjo lov, imajo samo domače rafinerije 
nafte. 

Člen 43. 
Petrolej za ribarske potrebe se sme uvažati; ven

dar pa ga morajo denaturirati ob uvozu organi 
uprave državnih monopolov. 

Stroške za denaturiranje trpi uvoznik. 

Člen 44. 
Petrolej, namenjen za ribjo lov, se denaturira 

(barva) vpričo kemika uprave državnih monopolov. 
Stroške za denaturiranje, med katere se štejejo tudi 
potni stroški za komika, trpi lastnik petroleja. 

Barvo za denaturiranje določi uprava državnih 
monopolov. 

Denaturiranje se vrši samo na količine, večje od 
10 ton; tako denaturiran petrolej se mora spraviti 
v rezervoar, ki je nalašč določen v ta namen. 

Člen 4б. 

Prodajalci denaturiranega petroleja morajo va
diti posebno skladiščno knjigo, iz katero je vsak 
čas razvidno to-le: 

a) koliko in kdaj se je denaturiralo petroleja (na 
strani za prejem), in 

b) koliko, kdaj in komu se je prodalo denaturi
ranega petroleja za ribjo lov in po koliki ceni, kakor 
tudi številka dovolila, ki ga je izdala uprava držav
nih monopolov. 

Člen 46. 
Prodajalci denaturiranega petroleja za ribjo lov 

ga smejo prodajati samo napravam iz člena 40. tega 
pravilnika, ko dobe predhodno za to dovolilo od 
uprave državnih monopolov, in sicer samo v koli
čini, označeni v dovolilu. 

Monopolnega organa pri rafineriji ali pri prostem 
založišču mora prej obvestiti uprava državnih mo
nopolov o izdanem dovolilu; ta organ mora voditi 
stalno kontrolo, da oddaja prodajalec denaturirani 
petrolej samo po dovolilu in v označeni količini, o 
čemer vodi posebno knjigo. Na- nahrbtno stran do
volila so zapiše vsaka posamič vzeta količina dena
turiranega petroleja. 

Monopolni kontrolni organ obvesti o vsaki vzeti 
količini denaturiranega petroleja finančno kontrolo, 
ki se bo v njeni teritorialni pristojnosti petrolej po
rabljal, ter zahteva od nje, potrdilo, da je ta količina 
petroleja prispela. 

Ribarske združbe in lastniki ribarskih naprav 
morajo priložiti prošnji za nakup denaturiranega 
petroleja, poslani upravi državnih monopolov, po
trdilo o registraciji pri pristojnih oblastvih. 

V prošnji za dovolilo je treba še označiti: 
a) da hočejo izpolnjevati vse kontrolne predpise, 

ki so v veljavi in ki se izdado morebiti naknadno; 
b) podjetje, pri katerem žele nabaviti petrolej; 
c) finančno kontrolo, ki bodo v njeni teritorialni 

pristojnosti vršili ribjo lov; in 
č) kolika je dnevna poraba petroleja. 
Prošnja se izroči pristojni sreski upravi finančne 

kontrole, ki jo pošlje, ko je preizkusila navedbe v 
njej, s svojim mnenjem vred v nadaljnje postopanje 
upravi državnih monopolov — oddelku za prodajo. 

* Uradni list z dne 30. junija 1927.,'št. 308/70. 
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Člen 47. 

Vsak kupovalec denaturiranega petroleja mora 
voditi knjigo, iz katere je moči razvMeti vsak čas, 
koliko in kdaj je od koga kupil' m koliko in kdaj ju 
porabil denaturiranega petroleja, kakor tudi številko 
dovolila za njegovo kupovanje. 

Po tej knjigi pristojni organi finančne kontrole 
občasno pregledujejo in kontrolirajo porabo petro
leja; ko je ves petrolej po prejetem, dovolilu po
rabljen, odvzamejo lastniku dovolilo ter ga pošljejo 
upravi državnih monopolov. 

Člen 48. 

Dovolilo za nakupovanje in uporabljanje denatu
ri) anega petroleja velja šest mesecev od dne, ko ?e 
je izdalo. 

Člen 49. 

Ribarske združbe in lastniki ribarskih naprav 
morajo imeti kupljeni denaturirani petrolej sprav
ljen na vodi v posebnih plovnih objektih pod klju
čem. 

Uprava, državnih monopolov sme izjemoma do
voliti, da. se hrani ta petrolej, kupljen v večjih koli
činah, tudi na suhem v posebnem skladišču, ki se 
zapira z dvema ključema, od katerih mora biti eden 
pri kupcu, drugi pa pri organu finančne kontrole; 
ta organ obvesti o "vsaki količini petroleja, vzeti iz 
skladišča, finančno kontrolo, ki se bo v njeni teri
torialni pristojnosti porabljal ta petrolej, ter zahteva 
od nje potrdilo, da je vzeta količina petroleja pri
spela. 

Člen 50. 

Znižano monopolno takso pobira monopolni kon
trolni organ pri rafineriji ali njenem založišču tako, 
kakor pobira popolno monopolno takso. 

Člen 51.' 

Dovolilo za denaturiranje petroleja se izda samo 
oni rafineriji ali njenomu založišču, ki se zavezo, da 
bo cknaturirala in prodajala petrolej po predpisih 
uprave državnih monopolov, in sicer po maksimalni 
ceni, po 'kateri prodaja čisti petrolej1 ' na debelo, 
znižani za toliko, za kolikor je monopolna taksa 
nižja od popolne takse na čisti petrolej. 

Ölen 52. 

Dovolilo za uporabljanje denaturiranega petro
leja, kupljenega z znižano takso, se odvzame takoj, 
čim se ugotovi prt kupovalcu kakršnakoli zloraba 
ali čim se ugotovi, da .se ne ravna po predpisih tega 
pravilnika. 

Člen 53. 

Uporabljanje denaturiranega petroleja za druge 
namene, ne pa za ribjo lov. se smatra za tihotapsko 
kaznivo dejanje in se kaznuje po odredbah mono
polnega zakona. 

Člen 54. 

Prav tako se odvzame pravica, prodajati dena-
turirani petrolej, oni rafineriji, ki ga prodaja po višji 
ceni, nego je določena v členu 51. tega pravilnika, 
ali ki se ne ravna po odredbah tega. pravilnika. 
Eventualna zloraba se kaznuje tako, kakor je dolo
čeno v prednjem členu. 

Člen 55. 

Ribarske združbe in naprave, id dobe dovolilo, 
nabavljati in uporabljati denaturirani petrolej za 
ribjo lov, se postavljajo pod nadzorstvo organov 
finančne kontrole ter jim morajo dovoliti v vsakem 
trenutku, da pregledajo knjigo in kontrolirajo po
rabo petroleja; prav tako pa jim morajo tudi dajali 
vsa potrebna obvestila v tem zmislu. 

Člen 56. 
Uprava, državnih monopolov vrši občasno po 

svojih organih knjigovodstvemo in tehnično kontrolo 
tako nad rafinerijami in založišči kakor tudi nad 
poslovanjem organov finančne kontrole, ali se po
vsem točno, ravnajo po odredbah tega pravilnika, 
ter jim izdaja nova navodila, kadar se pokaže po
treba za to, vse zaradi čim boljše zaščite državnih 
koristi. 

Člen 57. 

Ta pravilnik stopi v veljavo 15. dan po razgla
sitvi v «Službenih Novinah»; s tem dnem prestanejo 
veljati vsi prejšnji razpisi, vsa pojasnila in vsi po
stopki, ki jih pbseza ta pravilnik; uprava državnih 

6lj* 
monopolov pa ga sme izpTemeniti samo soglasno z 
ministrom za finance. 

V B e o g r a d u , dne 18. avgusta 1928.: 
K. br. 350. ... 

Odobrujem. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

Letnik X. 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o skrajnem roka za vnovčitev 
kupona št. 4 obveznic 7%nega investicij

skega posojila iz leta 1921.* 
Ker dne 15. septembra 1928. zastara pravica do 

vnovčitve kupona št. 4 obveznic investicijskega po
sojila iz leta 1931., opozarja generalna direkcija 
državnih dolgov vse banke in denarne zavode, ki 
opravljajo službo glode tega posojila, naj ustavijo 
nadaljnje izplačevanje kupona št. 4 gorenjega poso
jila, ki zastara dne 15. septembra 1928., in naj po
šljejo vse izplačane kupone št. 4 tej direkciji takoj, 
najdlje pa do dne 14. septembra 1928. 

Kupone, glede katerih se ugotovi, da so bili po
slani kesneje nego do dne 14. septembra 1928., bo 
vrnila generalna direkcija državnih dolgov nelikvi-
dirane. 

V krajih, kjer poslujejo podružnice Narodne 
banke, smejo pooblaščene banke in pooblaščeni de
narni zavodi, ki izplačujejo kupone, vnovčiti izpla
čane kupone št. 4 pri podružnicah Narodne banke 
do dne -14. septembra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 31. avgusta 1928.; D. br. 14.301. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 717. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 22. do dne 31 . a v g u s t a 1928. 
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Skupina tiluinih bolezni. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 
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Griža. — Dysenterie. 
Brežice . . 
Črnomelj . 
Kranj . . . 
Novo mesto 
Radovljica . 

Skupaj 

Skrlatinka, 
: Črnomelj . . . 

Kamnik . . . . 
] Kranj 
i Kočevje . . . . 
1 Krško 

Litija 
Ljubljana, srez . 

1 Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 
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Scarlatina. 

Skupaj . 

Darica. — 
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Kamnik . . . . 
Kranj 
Laško 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

Diphteria et Cronp. 
1 I . 
1 I • 
l ! • 
i I 3 

Krško 
Vranièni prisad. 

. . . -I 2 | 

I 3 | 1 

A n t h r a x . 
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Oipiee. — Morbilli. 

Kranj 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Skupaj 

1 
5 
1 

7 

, 
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1 
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Skupaj 

Krfe^ita odrereneloet. — Tetanus. 
Radovljica . . ' ' . . | . | 1 i . i 1 

V L j u b l j a n i , dne 5. septembra 1928. O 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

U. br. 4104/2. ~ 

Razpust društev. 
P o določilih § 34. društvenega zakona se raz-

puščajo naslednja društva: 
1.) Podružnica «Osrednjega društva lesnih delav

cev in sorodnih strok na slovenskem ozemlju> v 
Strnišču; 

2.) krajevna skupina «Jugoslovanske strokovne 
zveze» v Ptuju; 

3.) podružnica «Osrednjega društva stavbinskih 
delavcev n a slovenskem ozemlju v Ljubljana v 
Ptuju; 

4.) «Mestni odbor Orjune Polenšak-Sv. Lovrenc 
v Slovenskih goricah» na Polenšaku; 

5.) «Foto-športno društvo» v Ptuju; 
6.) podružnica «Splošne delavske zveze ^Svo

bode' za Slovenijo» v Strnišču; 
7.) viničarska skupina «Jugoslovanske strokovne 

zvezle» v Vurbergu; 
8.) «Orlovski odsek» pri Sv. Marku niže Ptuja, 
in sicer vsa zato, ker že dlje časa ne delujejo, ktor 

so brez imovine in torej nimajo pogojev za pravni 
obstoj. 

V M a r i b o r u, dne 29. avgusta 1928. 

P o odredbi velikega župana mariborske oblaeti: 
vladni svetnik Wriecher в. г. 

L. br. 13/28. 

Desetdnevno poročilo o stanja bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. a v g u s t a 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca.» z dne 10. septembra 1928., št. 209. 
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Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 
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v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
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V M a r i b o r u , dne 20. avgusta 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Juretko ».r. 
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L št. 33/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . avgusta 1928. 
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Skupina tifamih bolesni. 
Celje 
Celje, mtsto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 1 

Skupaj . | 29 I 17 10 

Griia. — Dysenteria. 
Maribor, levi breg . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah'. 

Skupaj . 
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Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Dolnja Lendava . 
Maribor, desni breg 
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Skupaj . 

Dariea. — Diphteria et Croup. 
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Krcerita odverenelost. — Tetanus. 
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Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj : _ 

Skupaj . 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 
Ptuj ! 2 | . ! 1 I . | 1 

V M a r i b o r u , dne 6. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/38. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 10. septembra 1928. 

O p o m b a: Imena sedežev sreskih poglavarjev m 
mestnih magistratov so natisnjena, z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Prelog: Dekanovec (Dekanovec 1 dvorec, Nova-
kovec 22 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvorcev), 
Sv. Marija (Sv. Marija 7 dvorcev, Dolnji Mihaljevec 
3 dvorci). P t u j : Slovenja vas (Gerečja vas 3 dvorci). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S t e k l i n a . 

Čakovec: Strahoninec (Strahoninec 1 dvorec). 
Prelog: Hodošan (Hodošan 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Celje; Griže (Megojnice 6 dvorcev), Petrovce 
(Gorica 1 dvorec), 2alec (Žalec ^ 1 dvorec). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, Vrg 8 dvor
cev). Ljutomer: Apače (Apačo 1 dvorec), Bun-
čani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gor
nja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Sveta 
Marjeta na Dravskem polju (Trniče 2 dvorca). Ptuj : 
Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), Slomi (Pamenci 
1 dvorec), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Golavabuka (Golavabuka 1 dvorec), Št. Ilj pod Tur
jakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori 
(Št. Janž 1 dvorec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 
4 dvorci), Stari trg (Stari trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Dolnja Lendava: Beltinci (Beltinci 3 dvorci), Iža-
kovci (liakovci 2 dvorca). Maribor, desni breg: Hoš-
nica (Križni vrh 1 dvorec), Lehen (Lehen 1 đvorec), 
Sv. Marjeta na Dravskem polju (Sv. Marjeta 1 dvo
rec), Spodnja Polskava (Spodnja Polskava 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 
1 dvorec). Ptuj : Rogoznica (Nova vas 1 dvorec). 
Šmarje pri Jelšah: Kostrivnica (Spodnja Kostrivnica 
1 dvorec), Šmarje, okolica (Cerovec in Predel po 
1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 10. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Bazglasi sodišč Hi sodnih oblastev. 
Preds. 344/4/28—1. 3—3 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d n i 

k a p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i 
in vsako drugo mesto pisarniškega uradnika, ki bi 
se izpraznilo pri kateremkoli sodišču tekom razpisa 
ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj vlože prosilci po službeni poti 
najkesneje do dne 

1 0 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 85 z dne 
4. septembra 1928. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

Preds. 345/6/28—1. 3—3 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p o m o č 

n i k a ali p i s a r n i š k e p o m o č n i c e (odnosno 
ofjcianta ali oficiajntinje) p-Ti o k r a j n e m s o 
d i š č u v K a m n i k u . Oddado se tudi druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri kateremkoli sodišču 
tekom razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj vlože prosilci po službeni poti 
najkesneje do dne 

1 0 . o k t o b r a l 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Razpisana mesta se oddado le ob pogojih, ustrez
nih členoma 347. in 348. finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

S 5/28—100. 1896 

V konkurzni stvari Alojzija P u n g e r č i č a , 
protokoliranega trgovca in posestnika v Škocijanu, 
se odobruje prisilna poravnava, sklenjena pri na

roku dne 3. septembra 1928. (20%na kvota za up
nike Ш. razreda): § 152. k. r. 

Zoper ta sklep je po § 155. k. r. dopusten rekurz. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 4. septembra 1928. 

C 137/28—3. 1867 

Oklic 
Ana Jurkovič, posestnica v Potoku, je vložila 

zoper Josipa B r i š k e g a , posestnika v Vasi št. 1, 
tožbo zaradi 2800 Din s piipadki. 

Narok za ustno razpravo sc je določil na dan 
2 9. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Josipa Briškega nezna

no, se mu postavlja za skrbnico Rozalija Briški, 
posestnica v Vasi št. 1. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 3. septembra 1928. 

C 66/28—4. 1768 

Oklic 
Frančiška Begelj, delavka v Mostah pri Ljub

ljani, po drju. Milanu Lemežu, odvetniku v Ljub
ljani, je vložila zoper Marijo B o m b a č ß v o, rojeno 
Novakovo, v Tuthfordu Cambrisu, Pennsylvania., 
tožbo zaradi 6250 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tom sodišču v sobi št. 3. 
Mariji Bombačevi se postavlja a i skrbnika Igna

cij Brezovce, posestnik in župan na Hudem. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 13. avgusta 1928. 

T 64/28—5. 1821 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Leona G o z a n i j a , odvetni

škega kandidata v Mariboru, Kamniška ulica št. 7, 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna 
knjižica Mestne hranilnice v Mariboru št. 14.315/ 
/170.937 s saldom 2000 Din, glaseča se na, ime: 
Paula Flakus. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 28. avgusta 1928. 

E 322/28—13. 1789 

Dražbeni okHc 
Dne 1 9 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba ne
premičnin; a) zemljiška knjiga Stara vas-Videm. 
vi. št. 30 (hiša št. 40, gospodarsko poslopje, svinjak, 
vrt, 2 gozda [eden v davčni občini leskovski], po
vršina: 21 a 80 m*); b) zemljiška knjiga Stari grad, 
vi. št. 154 (vinograd, pašnik, njiva [sedaj gozd], po
vršina: 31 a 41 m 2). 

Cenilna vrednost: ad a) 14.183 Din 50 p, ad b) 
2457 Din 80 p; najmanjši ponudek: ad a) 9456 Din. 
ad b) 1639 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, j e oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 22. julija 1928. 

E 493/28—41. ч 1715 
t 

Dražbeni oklic 
Dne 1 9 . s e p t e m b r a l 9 2 8. ob desetih ho pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 75 (pašnik in 
2 vinograda; površina: 20 a 1 m 2 ). 

Cenilna vrednost: 5378 Din 75 p; najmanjši po
nudek: 3586 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega вчхШса. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 6. avgusta 1928. 

615 Letnik X. 

E 737/27—9. 1654 
Dražbeni oklic. 

Dne 18. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Lipovci, vi. št. 64, 174 in 176. 

Cenilna vrednost: 29.000 Din; vrednost prite-
fclin: 7517 Din; najmanjši ponudek: 19.333 Din 28 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
detkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 4. avgusta 1928. 

E 368/28—9. 1734 
Dražbeni oklic 

Na predlog M o r k a n t i 1 n e b a n k e , d. d. v 
K o č e v j u , ki jo zastopa dr. Ivan Sajovic, odvetnik 

-v Kočevju, bo dne 22. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Mozelj, a) vi. št. 7: zavezancema, vsa
kemu do polovice, lastnih nepremičnin (hiša št. 7 v 
Mozlju s hlevi, skednjem, pripadajočimi zemljišči 
[vrt, njive, travniki, pašniki in gozdi] v râmeri 18 ha 
15 a 18 m2 in s solastninskhni pravicami do 13/neaink 
vi. št. 90, katastralna občina Mozelj [stavbne par
cele, vrt, travniki, pašniki, jama za pesek, mlaka 
itd. v skupni izmeri 6 ha 88 a 17 m2]); b) vi. št. 235: 
pašnik v izmeri 42 a 55 m2; c> vi. št. 460: prvemu 
zavezancu lastnih nepremičnin (1 pašna in 1 gozdna 
•parcela v skupni izmeri 5 ha 4 a 76 m2). 

Cenilna vrednost: 68.314 Din 96 p; najmanjši po-
nudok: 45.477 Din. 

K nepremičninam ad a) spadajo te-Ie pritekline: 
1 krava. 5 stotov sena, 1 plug, 1 brana in 1 okovan 
majhen voz v skupni ceni Ini vrednosti 3120 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 6832 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 13. avgusta. 1928. 

E 390/28—9. 1735 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnine: zemljiška knjiga Bučk ovci, vi. št. 185. 

Cenilna vrednost: 10.000 Din; najmanjši ponu
dek: 5000 Din. 

Pravico, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dTažbemem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se nò mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na družbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek IL, 
dne Џ. avgusta 1928. 

Ne 231/29—11. 1876 

Dražbeni oklic 
Dne 2 2. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih se 

bo prodajalo v Ljutomeru št. 12 na javni dražbi raz
lično špecerijsko in manufakturno blago. 

Na dražbo se bodo začeli pozivati interesenti šele 
pol ure po zgoraj navedeni uri; v tem si to blago 
lahko ogledajo. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek L, 
dne 6. septembra 1928. 

E 783/28. 

Dražbeni oklic 
1745 

Dne 2 4. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Stranska vas, vi. št. 88. 

Cenilna vrednost: 9731 Din; najmanjši ponudek: 
6488 Din. 

Pravice^ ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
detkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 4. avgusta 1928. 

E 341/28—8. 1717 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob štirinajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Brezovo, vi. št. 62 
in 167. 

Cenilna vrednost: 85.295 Din 26 p; vrednost pri-
teklin: 2600 Din; najmanjši ponudek: 40.598 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbemem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski toga sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek IL, 
dne 3. avgusta 1928. 

E 486/28—6. 1820 

Dražbeni ok&c 
Dne 2 9. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodižču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zgornje Prebukovje, vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: 134.180 Din; vrednost prite-
klin: 2750 Din; najmanjši ponudek: 89.453 Dia 32 p. 

Pravice, 'ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 10. avgusta 1928. 

S 1/28—59. 1861 
Dražbeni oklic 

Na predlog upravitelja konkurzne mase drja. 
Boštjana Schaubacha, odvetnika v Slovenski Bi
strici, bo dne 
2 9. s e p t e m b r a , 1. o k t o b r a i n 2. o k t o b r a 

o b o s m i h 
na Pragerskem na licu mesta sodna dražba vseh 
premičnin, spadajočih v kontura Franca L e s k o -
v a r j a in Milke L e s k o v a r j e v e , nadalje dne 

3. o k t o b r a in e v e n t u a l n o 4. o k t o b r a 
1 9 2 8 . ob o s m i h 

na Pragerskem na licu mesta na podstavi s tem 
odobrenih dražbenih pogojev dražba nastopnih ne
premičnin: zemljiška knjiga .Spodnja Pol&kava: 
10 vi. št. 8 (stanovanska hiša št. 31 in stanovanska 
hiša št, 75, gospodarska poslopja^ klavnica, mesnica, 
skladiščni prostor in zemljiške parcele); 2.) vi. 
št. 216 (stavbna parcela z zidano hišo, gostilna s 
kegljiščem, gospodarsko poslopje, dve klavnici, 
ledenica in hlevi z opravo; 3.) vi. št. 216 (stano
vanska hiša, mostna tehtnica in vrtna parcela); 
4.) vi. št. 636 (travnik.); 5.) zemljiška knjiga Spod
nja Nova vas, vi. št. 37 (travnik). 

Cenilna vrednost: ad 1.) 484.162 Din 60 p, ad 2.) 
344.148 Din 5 p, ad 3.) 92.062 Din 30 p, ad 4.) 
15.037 Din, ad 5.) 10.425 Din; najmanjši ponudek: 
ad 1.) 247.890 Din 30 p, ad 2.) 176.428 Din 77 p, 
ad 3.) 46.572 Din 81 p, ad 4.) 10.024 Din 66 p. ad 5.) 
6950 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 1. septembra 1928. 

E 261/28—7. 1733 
Dražbeni oklic 

Dne 19. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Železniki, vi. št. 17. 

. Cenilna vrednost: 51.685 Din; najmanjši ponu
dek: 84.424 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
dne 14. avgusta 1928. 

E 411/28. 1872 

Dražbeni oklic 
Dne 18. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Paka, vi. št. 81. 

Cenilna vrednost: 1155 Din; najmanjši ponudek; 
770 Din. 

Pravice, 'ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek IL, 
dne 11. julija 1928. 

1866 P I 103/28—1. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

26. julija 1928., opr. št. L I 11/28—4, je bil Ferdi
nand T o m a ž i č, posestnik v Grajeni št. 14, zaradi 
pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Franc Toplak, 
posestnik v Grajeni. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 21. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov io oblastev, 
St. 481/28. 

ч» Razpis. 
1862 3—1 

Podpisana zbornica razpisuje n o t a r s k o m e 
s t o v K r a n j u , odnosno drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 6. septembra 1928. 

Predsednik: Hudovefnik s.r. 

Št. 6087/1928. 
Razgl 

1894 

O k r a j n a h r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a 
v Š k o f j i 1 o k i, r. z. z o. z., uživa po naredbi go
spoda ministra za. finance z dne 25. decembra 1923., 
br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924., 
št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, navedenih v 
tej naredbi, izza dne 1. avgusta 1928. za čas, dokler 
veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 19. julija 1928. 

Št. 6293/1928. 1869 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe oblastne ceste od Kostanjevice do 
Oštrca d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. s e p t e m b r a 
1 9.2 8. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami 
potrebni podatki, pojasnila im ofertni pripomočki 
proti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase tako, da podajajo enoten 
popust v odstotkih na cen,© odobrenega proračuna, 
ki znaša Din l,082^76-27; vendar se pa bodo jemale 
v poštev le one ponudbe, ki bodo nižje od Din 
1,011.923-76. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1928. 

Št. 2496. 
Razpis. 

3 - 1 

Po naredbi ministrstva.za šumie in rudnikte z dne 
3. septembra 1928., R. br. 8828, se razpisuje na 
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r u d a r s k i š o l i v C e l j u izpraznjeno p r o f e 
s o r s k o m e s t o za jamomerstvo. opisno geome
trijo, gradbe in pripremo. 

Kandidati, ki morajo biti državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, popolnoma zmožni 
enega državnega jezika, absolventi višje rudarske 
šole ter morajo imeti primerno prakso in so zadostili 
vojaški obveznosti, naj vlože prošnje, opremljene s 
potrebnimi izvirnimi izpričevali ali z izpričevali v ove
rovljenih prepisih, po rudarskem glavarstvu v Ljub
ljani na ministrstvo za. šume in rudnike najkesneje 
do dne 2 2. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

Prosilci se opozarjajo na določbe členov 4. in 12. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Zahteve naj se navedejo v prošnji. 
Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. septembra 1928. 
Rudarski glavar: ing. StTgar s. r. 

St. 6808/П. 1871 2—1 

Nabava vodovodnih cevi iz kovnega 
železa. 

Podpisana direkcija nabavi dne 1. o k t o b r a 
19 2 8. s pismeno pogodbo vodovodne cevi iz kov
nega železa. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji in specifikacija se dobivajo pri podpisani 

direkciji. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 10. septembra 1928. 

St. 86. 

Usposobljenostni izpiti za slovensko 
stenografijo v oktobrskem roku 1928. 
Usposobljenostni izpiti za slovensko stenografijo 

na srednjih in tem sorodnih šolah se bodo vršili v 
soboto dne 27. oktobra 1928. v poslopju velikega 
župana v Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 10, II. nad
stropje, soba št. 21. Pismeni izpit se prične ob 9. uri, 
ustni pa bo istega dne popoldne. 

Prošnje za pripust k izpitu, pravilno kolkovane 
in opremljene po določbah pravilnika, točke 4.) 
(Uradni list 14 z dne 30. januarja 1920.), naj se vlože 
najkesneje do dne 14. o k t o b r a 19 28. pri pred
sedniku izpraševalne komisije. 

Izpitna pristojbina znaša 250 Din (Uradni list 25 
z dne 3. marca 1927.). 

V L j u b l j a n i , dne 6. septembra 1928. 
Fr. Novak s. r., 

gimnazijski direktor v p. v Ljubljani 
(Tavčarjeva ulica št. 10, П. nadstropje), 
t. č. predsednik, izpraševalne komisije. 

St. 64/1 c. 1863 

Razpis službe. 
Mestna občina ljubljanska razpisuje s l u ž b e n o 

m e s t o č e t r t e g a s t r o j n i k a v c e n t r a l i 
m e s t n e e l e k t r a r n e . 

Prošnje naj se vlože pri personalnem referentu 
mestnega magistrata (soba št. 38) do dne 

2 5. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
z dokazili o jugoslovanskem državljanstvu, šolskimi 
in učnimi izpričevali, zdravstvenim in nravstvenim 
izpričevalom. Prosilci se morajo izkazati, da so iz-
učeni ključaničarji z večletno prakso pri večjih 
električnih obratih s parnim pogonom in Dieslovimi 
motorji. M e 8 t n a o b c i n a ljubljanska, 

dne 4. septembra 1928. 
Župan: dr. Dinko Pue s. r. 

1.) Mesto kopališkega upravitelja s stalno me
sečno plačo 3000 Din (tri tisoč dinarjev) in razen 
tega s stanovitnim odstotkom kopaliških 'kosmatih 
dohodkov; ta odstotek določa odbor, ki upravlja 
kopališče. 

Namestitev je pogodbena proti obojestranskemu 
trimesečnemu odpovednemu roku. 

Prosilec mora biti popolnoma sposoben, voditi vse 
strokovno, administrativno, komercialno in propa-
gandistično poslovanje kopališča. Zaželene so iz
kušnje v voditvi kopališča ali podobne zdravstvene 
institucije. 

2.) Mesto kopališkega zdravnika s, stalno meseč
no plačo 3000 Din (tri tisoč dinarjev) in razen tega 
s stanovitnim odstotkom kopaliških kosmatih dohod
kov; ta odstotek določa odbor, ki upravlja kopališče. 

Namestitev je pogodbena proti obojestranskemu 
trimesečnemu odpovednemu roku. 

Prosilec mora imeti strokovno izobrazbo posebe 
za hidroterapijo in za električno in mehanično tera
pijo, po možnosti pa tudi izkušnje v voditvi kopa
lišča. Prednost gre onim, ki imajo čim večje izkušnje 
ali čim daljšo prakso v tej stroki. 

3.) Mesto kopališkega mojstra s stalno meseč
no plačo 2000 Din (dve tisoč dinarjev) in za vsako 
masažo stanoviten odstotek masažne pristojbine. 

Namestitev je pogodbena proti obojestranskemu 
dvomesečnemu odpovednemu roku. 

Prosilec mora imeti strokovno izobrazbo in iz
kušnje v tem poslu. Biti mora sposoben, samostalno 
opravljati vse strokovne posle v kopališču, zlasti 
pa masiranje. 

4.) Mesto nadzirateljice (gospodinje) z mesečno 
plačo 2000 Din (dve tisoč dinarjev). 

Namestitev je pogodbena proti obojestranskemu 
dvomesečnemu odpovednemu roku. 

Prosilka mora imeti strokovno izobrazbo za vo-
ditev pralnice in delavnice za popravljanje perila in 
vobče izkušnje v kopališkem poslovanju. 

5.) Dve mesti blagajnikov (blagajničark) z me
sečno plačo po 1800 Din (tisoč osem sto dinarjev). 

Namestitev je pogodbena proti obojestranskemu 
šesttedenskemu odpovednemu roku. 

Prošnjam je treba priložiti rojstni list, domov
nico, šolska izpričevala in izpričevala o dosedanjem 
poklicu, zlasti pa o strokovni izobrazbi. 

Svojeročno spisane prošnje naj se pošljejo pod
pisanemu uradu do vštetega dno 2 4. s e p t e m b r a 
19 2 8. ob dvanajstih. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
(Mihanovićeva ulica br. 3), 

dne 8. septembra 1928. 

Št. 33.171—1928. 1892 

Razglas o zakupu okrepčevalnice in 
brivnice. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
odda v zakup okrepčevalnico (brez točenja alkohol
nih pijač) in brivnico (z manikiro in pedikiro), ura-
jeni v njega novem javnem kopališču «Terapiji». 
Interesenti se pozivljejo, naj predlože ponudbe do 
dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob dvanajstih. 

Informacij^ daje ekonomski odsek 'Osrednjiejga 
urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu, Mihano
vićeva ulica br. 3/IV., soba št. 417, od osmih do 
dvanajstih; v tem času se tudi lahko ogledajo pro
stori okrepčevalnice in brivnice, nadalje vsi prostori 
in vse ureditve kopališča. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
(Mihanovićeva ulica br. 3), 

dne 8. septembra 1928. 

Razne objave. 
St. 33.171—1928. 1891 

Hatecaj. 
Začetkom meseca oktobra t. 1. otvori osrednji 

urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu v svoji 
zgradbi v Mihanovicevi ulici br. 3 evoje «Javno ku
palište i zavod za fizikalno liječenje Terapija», ki 
sestoji iz parnega, prsnega in solnčnega kopališča 
kakor tudi iz hidro-električne in mehanične terapij*'. 
V ta namen se razpisujejo s tem naslednja mesta: 

1895 St. 33.449/1928. 

Razglas o licitaciji. 
V uradnih prostorih osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev v Zagrebu, Mihanovićeva ulica br. 3, 
Ш. nadstropje, se bo vršiia dne 2 0. s e p t e m b r a 
1 9 2 8 . ob desetih javna pismena ofertna licitacija 
za dobavo koksa za centralno kurilno napravo v 
njegovi zgradbi v Zagrebu. 

Ponudbe se morajo glasiti na celokupno dobavo 
25 vagonov koksa za centralno kurilno napravo. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din 
ter jih izročiti v zapečatenem zavitku do označenega 
roka v vložišču osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev v Zagrebu. Na zavitek je treba zapisati: 
«Ponudba za dobavo koksa po licitacijskem razglasu 
št. 33.449/1928.». 

Jamčevino v znesku 5 % za domače državljane.,. 
10 % pa za inozemce, mora položiti vsak ponudnik 
pri blagajni osrednjega urada za zavarovanje delav
cev v Zagrebu in vročiti potrdilo o tem komisiji, 
preden se začno odpirati ponudbe. 

Za jamčevino lahko služijo: 1.) nevinkulirane vlož-
ne knjižice velike banke ali gotovina; 2.) državni vred
nostni papirji, račun jeni po nominali; 3.) vložim 
knjižice Državne hipotekarne banke, zastavnice ali 
komunalne obveznice, ki jih je proglasil minister za 
finance za sposobne kot kavcijo in jim priznal pu-
pilarno varnost, vse po kurzni vrednosti, toda ne 
preko nominale; končno 4.) garancijsko pismo prvo
vrstnega denarnega zavoda, registrirano pri general
nem inspektoratu ministrstva ?.a finance, samo kot 
začasna kavcija, ki se mora v osmih dneh zamenjati 
za eno izmed ostalih omenjenih kavcij. 

Komur ostane dobava, mora to jamčevino ob 
podpisu pogodbe zvišati na 10 % (inozemci na 20 %) 
proračunjene vsoto. 

Ponudbi morajo priložiti dražitelji pismeno iz
javo, da so jim Hcitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Vsak ponudnik mora predložiti pismeno potrdilo 
svoje pristojne trgovsko-obrtniške zbornice, svojega 
esnafa ali sindikata o pravici, da se sme udeleževati 
javnih licitacij. 

Zaslužek se bo izplačeval na priznanice, oprem
ljene s kolkom za 0-5 % one vsote, ki. se dvigne; pri 
končnem obračunu pa plača podjetnik 1'% pogojene 
vsote kot državno pristojbino za pravni posel. 

Ponudbo, ki ne bi ustrezale predpisanim pogo
jem, in ponudbe, ki prispejo naknadno ali brzojavno, 
se ne bodo jemale v poštev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
ni zavezan, sprejeti nobene, niti ne najcenejše po
nudbe in tudi ne obrazložiti izbora dražiteljev. 

Podrobne in dražbene pogoje dobivajo dražitelji 
pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev v Za
grebu za 15 Din, prav tako eventualno potrebna po
jasnila. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu,. 

dne 10. septembra 1928. 

Opr. št. 627/5—1928. 1865 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljub

ljani razpisuje javno pismeno oferfcno licitacijo za 
sukcesivno dobavo 600 ton trboveljskega premoga 
kosovca. 

Licitacija se bo vršila dne 2 9. s e p t e m b r a 
19 2 8. ob 10. uri v sobi št. 200. 

Ponudbe, ki morajo biti opremljene s kolkom za 
100 Din, naj se vlože do 10. ure označenega dne v 
sobi št. 205. 

Splošni in podrobni dobavni pogoji so razvidni 
na posebnih tiskovinah, ki se dobivajo vsak dan od 
11. do 13. ure pri uradu v sobi št. 233 za 10 Din. 

Inozemske firme se pri tej licitaciji ne jemljejo 
v poštev. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 

(Miklošičeva cesta št. 20), 
dne 31. avgusta 1928. 

Vabilo na 49. redni občni zbor 
rudarskih družbenikov 

rudnika in železarne v Storah, 
ki ga sklicuje upravni svet na ponedeljek dno 
8. o k t o b r a 1 9 2 8. ob enajstih v tvornične pro

store v Štorah. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o obratovanju v 

poslovnem letu 1927./1928. 
2.) Predložitev bilance in računa o dobičku in 

izgubi z dne 30. junija 1928. 
3.) Slučajnosti. ; J Upravni svet. 

1893 

1870 Objava. 
Izgubil som zrelostno izpričevalo dTžavne realne 

gimnazije v Novem mestu iz leta 1923. na ime: 
Alojzij Stukel iz Štrekljevca St. 7 (pošta Semič). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Alojzij Stukel s. r. 

OdfOTorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 



<rac 

Poštnina plačana v gotovini. 

89. V Ljubljani, dne 15. septembra 1928. Letnik X*. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V i e b l n a t 
h «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata 

i Slovenaca». 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodiSč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 210 z dne 11. septembra 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne 

17. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srtx*r, Hrvatov in Slovencev je sprejet ing. Vladi
mir A. 11 i n, asistent na univerzi v Ljubljani, skup
no z ženo Anastazijo in maloletno hčerko Ireno. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 13. av
gusta 1928.: «Olepševalno in tujskoprometno dru
štvo» v Celju je oproščeno plačevanja takse iz tar. 
post. 1» taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih 
pošilja državnim oblast/vom, razen v civilnih prav
dah. 

Številka 211 z dne 12. septembra- 1928.: 
Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 

za notranjo posle, z dne 27. avgusta 1928.: Pomak
njen je iz 3. skupine. Ш. kategorija v 2. skupino 
Ш. kategorije Dragoslav S. M i l o š e v i 6 , pomoč
nik komisarja železniške in obmejne policije v Ma
riboru. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 18. av
gusta 1928.: V državljansko «vezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Elizabeta 
W i n t e r , gospodinja v Gabrju pri Celju; 2.). Fran 
S t i c k l e r , gostilničar v Mariboru, skupno z ženo 
Ido. 

Številka 212 z dne 18. septembra 1926.: 
Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 

za notranje posle, z dne 31. avgusta 1928.: Preme
ščen je Ivan F o r č e s i n, političnoupravni uradnik 
v 7. skupini I. kategorije, od velikega župana v Mari
boru k sreskemu poglavarju v Celju. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 25ega 
in 27. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Ja
kob K o v a č i č, posestnik v Pobrežju, skupno z 
ženo Marijo in tremi maloletnimi otroki; 2.) Albina 
F o r s t e r , zobna tehničarka v Ljubljani; 3.) Jakob 
P a u s a , posestnik v Slovenski Bistrici; 4.) Marija 
S c h w a r z pri Sv. Lenartu. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

U. br. 10.958Д. 

Preklic delomrznih oseb, ki izrabljajo 
podpore. 

Naslednje osebe se proglašajo za delomTzneže in 
izkoriščevalce občinskih podpor: 

Vlado M i s i ta , 25 let star, pristojen v Pasov-
čić, srez Stolac. 

Zajko H a z n a d a r e v i 6, 43 let star, pristojen 
v Odžak, mož Bugojno. 

Danica D r a g o v i ć, rojena leta 1903., pristojna 
v Opuzen, »rez Metković. 

Anton L i k o v i č, rojen dne 14. junija 1908., 
pristojen v občino Devica Marija v Polju, srez Ljub
ljana. 

Huso A h m e 1 j i ć, rojen leta 1896., pristojen v 
občino Pridol, srez Fojnica. 

Ivan K r a l j , 45 let star, pristojen v občino 
Dvor, srez Novo mesto. 

Franc P o l e , rojen leta 1875.7pristojen v občino 
Bled, srez Radovljica. 

Ivan B o d a 1 i j a, rojen leta 1882., pristojen v 
občino Virovitico. 

Torić R e đ e p, rojen leta 1901., pristojen v ob
čino Banjo Luko, srez Banja Luka. 

Mejra B e ć i r e v i ć, rojena Husejnovic, 32 lot 
stara, pristojna v občino Prijedor, srez Prijedor. 

Ljubomir K r a g u l j , 46 let star, pristojen v ob
čino Prijedor, srez Prijedor. 

Jožef A n d r e j a š, rojen leta 1889., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Krško. 

Franc B u t a r a , rojen leta. 1903., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Krško, 

Martin K a pil an, rojen leta 1905., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Krška 

Anton K o d r i č, rojen leta 1883., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Krško. 

Alojzij S t a n k o , rojen leta 1906., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Krška 

Andrej V i d o n i č, rojen leta 1883., pristojen v 
občino Cerklje ob Krki, srez Kr&ka 

Jurij L a v r i č, rojen leta 1880., pristojen v ob
čino Škocijan, srez Krško. 

Lovro L i p o v š , rojen leta I860., pristojen v 
občino Šmarjeto, srez Kràko. 

Janez P o l j a n š e k , rojen- leta 1879., pristojen 
v občino Št. Janž, srez Krško. 

Franc P l a - z n i k , rojen leta 1872., pristojen, v 
občino St. Janž, srez Krško. 

Janez L a k n a r , rojen leta 1880., pristojen v 
občino Studenec, srez Krško. 

Ludovik L a k n a r , rojen leta 1908., pristojen v 
občino Studenec, srez Krško. 

Ivan L a k n a r , rojen leta 1912., pristojen v 
občino Studenec, srez Krško. 

Anton i S i m o n č i č , rojen leta 1911., pristojen 
v občino. Radeče, srez Krško. 

Marija O j s t e r š e k , rojena leta 1902., pristojna 
v občino Radeče, srez Кт&ко. 

Ivan S k u š e k, rojen leta 1886., pristojen v ob
čino Radeče, srez Krško. 

• Karel L i c h t e n e g g e r, rojen leta 1884., pri
stojen v občino Radeče, srez Krško. 

Ivan K1 a n j š e k, rojen leta 1898., pristojen v 
občino Radeče, srez Krško. 

Franjo G r u b i š i ć, rojen leta 1905., pristojen 
v občino Gradec,, srez Ljubuški. 

Jakob F i 1 e j , rojen leta 1891., pristojen v ob
čino Sv. Stefan, srez Šmarje pri Jelšah. 

Jožefa R a t a j , rojena leta 1908., pristojna v 
občino Sladko goro, srez Šmarje pri Jelšah. 

Alojzija S t r a n j š a k , rojena leta 1878., pri
stojna v občino Sv. Jurij ob Ščavnici, srez Ljutomer. 

Šefkija P a t a g a r i ć , pristojna v občino Fočo, 
srez Foča. 

Murat Đ a t o v i c, rojen deta 1896., pristojen v 
občino Bil eco, srez Bileca. 

Medžid D a t o v i c , rojen leta 1902., pristojen v 
občino Bileco, srez Bileća. 

Rašid K a p i č i ć , rojen leta 1889., pristojen v 
občino Bilećo, srez Bileca. 

Nedeljko Š p a r a v a 1 o, rojen leta 1907., pri
stojen v občino Mostar, srez Mostar. 

Zurovac Jovo M u h i n, rojen leta 1893., pristojen 
v občino Mostar, srez Mostar. 

Bozo S t a n i š i ć , rojen leta 1902., pristojen v 
občino Mostar, srez Mostar. 

Peter J u r m a n , rojen leta 1898., pristojen v 
občino Trbovlje, srez La&ko. 

Ana K r a n j c, rojena Krašovec, rojena leta 
1886., pristojna v občino Moste pri Ljubljani, srez 
Ljubljana. 

Ivan K a r l in , rojen leta 1893., pristojen v ob
čino Škofjo Loko. 

Alojizija R u p a r , rojena leta 1901., pristojna v 
občino Škofjo Loko. 

Karel N o v a k , rojen leta 1902., pristojen v ob
čino Ljubljano. 

Risto M i h a j l o v i ć, pristojen v občino Pav-
loveo, srez Banja Luka. 

Angela R u r n i k , rojena leta- 1895., pristojna v 
občino Trbovlje, srez Laško. 

Franc T o p l a k , rojen deta 1896., pristojen v 
občino Brezovico, srez Dolnja Lendava. 

Avgust R o b a r, rojen leta 1889., pristojen v 
občino Žabjak, srez Maribor. 

Alojzija R o b a r, rojena leta 1896., pristojna v 
občino Zabjak, srez Maribor. 

Franc K o t n i k , rojen leta 1877., pristojen, v 
občino Ribnico na Pohorju, srez Prevalje. 

Zvonimir T k a 1 č i 6, pristojen v občino Samo
bor." 

Edvard T i č e r , pristojen v občino Samobor. 
Erna J e l i ć , rojena leta 1912., pristojna v ob

čino Jelovico, srez Brinje. 
Anton N o v a č i 6, rojen leta 1900., pristojen v 

občino Kamenico, srez Brinje. 
Franc J e l i ć , rojen leta 1851., pristojen v ob

čino Jezerano, srez Brinje. 
Dragutin C o v i ć , rojen deta 1897., pristojen v 

občino Kostajnico, srez Kostajnica. 
Stjepan C o v i ć , pristojen v občino Kostajnico, 

arez Kostajnica. 
Marija L o n c a r e v i 6, 80 let stara, pristojna v 

občino Kostajnico, srez Kostajnica. 
Nikola M a k s i m o v i ć, 25 let star, pristojen v 

občino Kostajnico, srez Kostajnica. 
Marija I v a n č i č, 30 let stara, pristojna v ob

čino Kostajnico, srez Kostajnica. 
Ivan G a 1 o v a c, 48 let star, pristojen v občino 

Kostajnico, srez Kostajnica. 
Antonija H r k o v , 33 let stara, pristojna v ob

čino. Kostajnico, srez Kostajnica. 
Adela Marija S u b o t i ć, 27 let etara, pristojna 

v občino Kostajnico, srez Kostajnica. 
Sandor S e t u š i ć, 72 let star, pristojen v občino 

Kostajnico, STez Kostajnica. 
Mijo K r i v o š i ć, 70 let star, pristojen v občino 

Kostajnico, srez Kostajnica. 
V L j u b l j a n i , dne 8. septembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 
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Vet. br. 741. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 3. do dne 9. septembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i è n i p r i s a d . 

Črnomelj: Butoraj (Velika Lahinja 2 dvorca). 
Krško: Krško (Veliki trn 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 6 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 
1 dvorec). Kočevje: Jurjevica (Breze 2 dvorca), 
Sodražica (Žigmarice in Podklanc po 1 dvorec). 
Litija; Krka (Mevce 1 dvorec), Muljava (Muljava 
2 dvorca). Ljubljana, okolica: Želimlje (Zapotok 
1 dvorec), Spodnja Slivnica (Malo Mlačevo 3 dvorci). 
Radovljica: Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Domžale (Zgornje Domžale 1 dvorec), 

Kočevje: Velike Lašče (Velike Lašče 1 dvorec), Pod-
gora (Podgorica 2 dvorca). Kranj: Smlednik (Trboje 
1 dvorec). Krško: Boštanj (Dolenji Boštanj 1 dvo
rec), Cerklje (Veliko Mraševo 1 dvorec). Laško: 
Trbovlje (Čeče 6 dvorcev). Logatec: Rakek (Slivce 
2 dvorca. Ivanje selo 1 dvorec), Rovte (Rovte 1 dvo-

. ree). Novo mesto: Toplice (Podturn 1 dvorec), Treb
nje (Lukovek 1 dvorec). Škofja Loka: Stara Loka 
(Stara Loka 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 12. septembra 1028. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. čeme a. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

O. br. 2204/1. 
Razglas. 

1002 

Na podstavi pooblastila ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 30. aprila 1028., br. 0800Д1, sem 
potrdil izpremembe členov 0., 13., 17. in 28. pravil 
za Mariborsko tiskarno, d. d. v Mariboru, po sklepu 
občnega zbora delničarjev z dne 12. junija 1028. 

Izpremembe pravil se nanašajo na to, da sestoji 
upravni svet iz štirih članov, da je treba za sklepč
nost njegovih sej navzočnosti najmanj dveh članov 
in.jcla je občni zbor sklepčen, če je zastopana vsaj 
desetina delniške glavnice in so navzočni vsaj štirje 
delničarji. 

V M a r i b o r u , dne 7, septembra 1,028. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

U. br. 1347/8. 
Razglas. 

Gospod minister za notranje posle je odločil na 
prošnjo, ki jo je vložila občina P u c i n c i, srez 
Murska Sobota, na podstavi člena 2., točke 0.), 
uredbe o ustroju ministrstva za notranje posle z dne 
8. maja 1010., «Službene Novine» št. 47, in po do
ločbah razpisa z dne 13. maja 1885., št. 31.078 iz 
leta 1884., sporazumno z gospodom ministrom za 
finance in gospodom ministrom pravde, da se izpre-
metii imenovani občini ime v «P u c o n c b in izvede 
ta izprememba v vseh uradnih luijigah in katastrih. 

V M a r i b o r u , dne 30. avgusta 1028. 

Zastopnik velikega župana mariborske oblasti: 
dvorni svetnik dr. Stare s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblaste?. 
Preds. 674/5/25—20. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je določilo aa 

tekoče leto po § 24. zakona z dne 18. februarja 
1878., drž. -zak. št. 30, sporazumno z gospodoma veli
kima županoma ljubljanske in mariborske oblasti 
nastopne gospode za izvedence za razlastitve v že
lezniške svrhe: 
ing. Antona K 1 i n a r j a, gradbenega direktorja v p. 

v Ljubljani, Pod turnom št. 3/II.; 
Franca Z u p a n č i č a , inženjerja v Ljubljani, Gle

dališka ulica št. 11/IIL; 
Ivana M a t j a n a , posestnika v Vižmarjih; 
Franceta B e n k o v i č a , posestnika v Blagovici; 
Antona K e r s n i k a , graščaka na Brdu: 
Alojzija K r a j c a , posestnika in lesnega trgovca v 

Grahovem št. 14; 
Antona M e d e n a , posestnika v Begunjah št. 36 pri 

Cerknici; 
Antona S k o k a , posestnika v Domžalah: 
Alojzija P a v l i n a , posestnika v Podbrezju (srez 

Kranj); 
Miloša R e g o v c a st. na Jesenicah. 
Leopolda B o r d a j s a, posestnika na Savi pri Litiji; 
Franceta B r u s a , posestnika v Čevicah št. 42 (srez 

Logatec) ; 
Ivana R i h a r j a, posestnika in trgovca v Gorenjem 

Logatcu št. 4; 
Leona S c h a u t o, graščinskega upravitelja na Snež

niku (občina Stari trg); 
Matijo T o m š i č a , posestnika in župana, v Ložu 

št. 23; 
Antona P o g a č n i k a , posestnika in trgovca v 

Podnartu št. 13; 
Valentina M u 1 e j a, posestnika in lesnega industrij-

ca v Lancovem; 
Josipa H a f n e r j a , posestnika v Škofji Loki št. 42; 
Ivana L o n č a r j a , posestnika v Tržiču: 
Franca F u r l a n a , posestnika na Verdu (občina 

Vrhnika); 
Antona D r a š 1 e r j a, posestnika in gostilničarja v 

Borovnici št. 126; 
Jožeta M i k l i c a, posestnika v Lukovku št. 10 

(občina Trebnje): 
Frana P e n c o , tvorni čar ja in posestnika v Mokro

nogu; 
Karla S t o v i č k a , posestnika v Gorenjem Marofu 

(občina Krško): 
Franca l i c a . posestnika in inditstrijca v Ribnici 

št. 104; 
Antona H a u f fa, posestnika v Kočevju št. 07; 
Viljema T o m a s c h k a , gozdarja pri Auerspergu 

v Kočevju; 
Ivana G o l j o , posestnika v Metliki; 
Jožeta Zu r e a , posestnika in gostilničarja v Kan-

diji; 
Otona D e t e 1 o, veleposestnika in vladnega svet

nika v p. na Turnu pri Preddvoru; 
Ivana J a n ž e k o v i č a , posestnika v Lajtersbergu; 
Antona T r e o t a, mestnega stavbnika v Ptuju; 
Matijo J u r i ne a. posestnika v Berkovcih št. 3; 
Franca L a h o v n i k a , industrijca na Prevaljah; 
ing. Josipa J e i e ne a, stavbnega podjetnika v Ma

riboru; 
ing. Albina Č e r n e t, a, mestnega stavbnega svet 

nika v Mariboru; 
ing. Josipa B a r a n a, mestnega stavbnega komi

sarja v Mariboru; 
Franca R e c e r j a. posestnika pri Sv. Lenartu v 

Slovenskih goricah; 
Matijo K o č a r j a , posestnika v Skakovcih; 
Karla V o g 1 e r j a, posestnika v Cankovi; 
ing. Franca M i k u ž a, upravitelja veleposestva v 

Beltincih; 
Jakoba Č u š a, posestnika v Hlaponcih: 
Ivana J e r i č a , posestnika v Dokležovju; 
Franca H a n ž e 1 i č a,_ posestnika na Hardeku; 
ing. Franca P a h o r n i k a , veleposestnika v Vu-

hredu; 
Petra M r a v 1 j a k a, veleposestnika v Vuhredu; 
Štefana K r a l j a, posestnika v Dolgem brdu št. 12; 
Štefana P o h a r c a, posestnika v Selah (občina Gor

nja Polskava); 
Jakoba Z e m l j i c a , posestnika v Radencih; 
Franca M a g d i č a, posestnika v Meholnjaku pri 

Ljutomeru; 
Maksa J a n i č a, veleposestnika v Celju; 
Konrada E 1 s b a c h e r j a, veletržca v Laškem: 
ing. Vladimira L i p o 1 d a, rudarskega višjega svet

nika v p. v Celju; 

Simona K o m p o s c h a, gozdarskega svetnika v p. 
na Dobrni; 

Franca R o b 1 e k a, veleposestnika v Žalcu. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dno 5. septembra 1028. 

S 12/27—8. 1001 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: firma A. H i r s c h 1 n a s l e d 

n i k E u g o n H a l m o š , trgovina z obleko v Mur
ski Soboti. 

Konkur», ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 12/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 130. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena.. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 6. septembra 1028. 

S 18/27—7. 1000 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec: Viktor Ci p o t, trgovec z lesom 
in kurivom itd. v Murski Soboti. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 18/27—2 o prozadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 6. septembra 1028. 

A 06/24—44. 1868 

Poklic dedičev neznanega bivaliSča. 
Dne 10. aprila 1024. je umrla v Velikem;.trnu 

št. 11 posestnica Neža V r š č a j , rojena Kerin, brez 
oporoke. 

Med zakonitimi dediči sta njen mož Jože Vrščaj 
in njena hči Marija Vrščaj, omožena, baje Cook, oba 
nekje v Ameriki. Obema se jo postavil za skrbnika 
Janez Kerin v Dolenjah št. 6. 

Jože Vrščaj in Marija Vrščaj, omožena Cook, 
se pozivijeta, naj se v e n e m 1 e t u od današnjega 
dno prijavita pri sodišču zaradi svoje dedne pravice 
in svojega bivališča, ker bi se sdeor skončala zapu
ščinska razprava samo s skrbnikom in z dediči zna
nega bivališča. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1028. 

NcJ 522/28—3. 1903 3—1 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Leopold L ö w y, avstrijski državljan, jo dne 
14. februarja 1028. na Dunaju umrl. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav
ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
2 0. o k t o b r a 10 2 8. pri podpisanem sodišču. Si
cer bi se smela izročiti zapuščina ne glede na te za
hteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 8. septembra 1028. 

A 211/28. 1 8 9 7 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Jožef R a j š p , posestnik v Spodnjem Gasteraju 

št. 50, je dne 4. avgusta 1028. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. Zapustil je otroke svojega polbrata 
Jožefa Rajšpa po imenu: Gotfrid Rajšp, Janez Rajšp 
in Jožef Rajšp, katerih bivališče ni znano; 

Ti dediči so pozivljejo, naj se v o n e m l e t u 
od današnjega dne zglase pri tem sodišču. Po tem 
roku se bo razpravljala zapuščina z ostalimi dediči 
in K Janezom Rotmanom, posestnikom in županom 
v Spodnjem Gasteraju, ki se jo postavil odsotnim 
dedičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
oddelek I., 

dne 10. septembra 1028. 

T 65/28—4. 1006 
Amortizacija. 

Na prošnjo Janeza S a r d i n š k a. posestniko-
vega sina v Barislovcih št. 25, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je 
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prosilec baje izgubil: Vložna knjižica Mestne hranil
nico v Ptuju št, 50/712, glaseča so na 2184 K o v . 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dno 
15. septembra 1928., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da jo vložna, knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dno 10. septembra 1928. 

2sc I 208/28. 1837 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa G1 i h e, posestnika in trgovca 

v Kostanjevici, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne listino, ki jo jo prosilec baje izgubil: Be-
verz za kavcijo 4000 Din v obveznicah %%nega dr
žavnega investicijskega posojila, izdan dne 26. fe
bruarja 1927. po šumski dkekciji v Ljubljani, kjer 
je kavcija vknjižena pod št. 615 za leto 1926./1927. 

Serija in številka navedene kavcije so te-le: serija 
7182 br. 81—90, serija 7339'br. 81—90, serija 11.746 
br. 51—60 in serija 13.678 br. 31—40. 

Imetnik tega reverza se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v 1 l e t u i n 4 5 d n e h , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je reverz brez moči.' 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 29. avgusta 1928. 

T 64/28—5. 1821 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Leona G o z a n i j a, odvetni

škega kandidata v Mariboru, Kamniška ulica št. 7, 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna 
knjižica Mestne hranilnice v Mariboru št. 14.315/ 
/170.937 s saldom 2000 Din, glaseča se na ime: 
Paula Flakus. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
jo hranilna knjižica breu moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 28. avguste 1928. 

1890 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
o pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki 
bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišča ali pa skrbniku. Pogrešance. same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

E 346/28-7. 1786 

Dražbeni okHc 
Dne 2 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemJljiška knjiga Grabonoš, vi. št. 128. 

CenDna vrednost: 6388 Din 80 p; najmanjši pc~ 
nudek: 4259 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 20. avgusta 1928. 

E 809/28—4. 1730 

Dražbeni oklic. 

Ime in rojstni dan, 
stan In zadnje biva

lišče pogrešancev 

• Karel Sever, 
rojen dne 30. decem
bra 1875., mornar 

Pulju. 

* Ludovik Sever, 
rojen dne 22. avgusta 
1887. na Dvoru, pri
stojen v Prečno, stroj

nik v Chicagu. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel leta 1892. v Ameriko. 
Od leta 1915. ni več glasu 

o njem. 

Odšel leta 1904. v Ameriko. 
Od leta 1915. ni več glasu 

o njem. 

Miha Kostrevc, 
rojen dne 14. septem
bra 1894., posestnik 

na Jugorju št. 13. 

Janez Makse, 
rojen dne 14. oktobra 
1893. v Poljanah št. 5, 
posestnikov sin v Po

ljanah. 

Peter Rozman, 
rojen dne 26. junija 
1897., posestnikov sin 
v Srednjih Radencih. 

Odšel ob mobilizaciji k vo
jakom ter bil leta-1914. v 
Srbiji. Od takrat ni več glasu 

o njem. 

Odšel jeseni 1914. na gališko 
bojišče ter se udeležil neke 
bitke. Od takrat neizvesten. 

Odšel med svetovno vojno h 
gorskemu strelskemu polku; 
od 22. septembra 1916. po

grešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Sestra 
Viktorija 
Kulovec, 

rojena Sever. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Žena 
Jera Kostrevc, 

posestnica 
na Jugorju št. 13. 

Mati . 
Terezija Makse, 

posestnica 
v Poljanah št. 5. 

Mačeha 
Ana Rozman 

v Srednjih 
Radencih št. 13. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

5.6.1928.; 
T 8/28—2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1.6.1928.; 
T 10/28—2. 

20. septembra 
1929. 

19.6.1928.; 
T 17/28-3. 

Mati 
Terezija Makse. 

Mačeha 
Ana Rozman. 

30.6.1928.; 
T 19/28-2. 

1.9.1928.; 
T 20/28-2. 

20. marca 
1929. 

1. aprila 
1929. 

Dne 2 2. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob po) devetih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Dol, vi. št. 262 (hiša št. 9 
na Kalu z gospodarskim poslopjem in zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 19.188 Din 20 p ; vrednost pri-
teklin: 485 Din; najmanjši ponudek: 12.792 Din 10 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 26. julija 1928. 

E 197/28- 1744 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba neipremičnin: 
zemljiška knjiga Krašnja, a) vi. št. 146 (zidana hiša 
z zemljišči v izmeri 5301 m 2), b) vi. št. 7 (zemljišča 
v izmeri 3006 m2). 

Çenilna vrednost: ad a) 8575 Din, ad b) 2351 Din; 
najmanjši ponudek: ad a) 4000 Din, ad b) 1567 Din 
50 p. 

Po dražbi na vložke se izkliče še celotno po
sestvo skupaj. Obvelja ona dražba, ki doseže večji 
ponudek. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 

rine 14. avgusta 1928. 

E 383/28—13. 

Sklep. 
1905 

Izvršba z dražbo četrtinke nepremičnin; zem
ljiška knjiga Gabrje, vi. št. 209, ki jo je dovolilo to 
sodišče s skltepom opr. št. E 383/28—2, je po § 200., 
št. 3, i.V. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 5. septembra 1928. 

E 1161/28—9. 1739 

Dražbeni oklic. 
Na predlog « L a s t n e g a d o m a » , kreditno in 

stavbne zadruge z o. z. v Gabrju, bo dne 2 9. s e p 

t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi 
št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Šmartno, a) vi. št. 59 
(hiša z gospodarskimi poslopji in priteklinami in zem
ljišča), cenilna vrednost 57.585 Din 50 p, b) vi. 
št. 128 in 122 (zemljišča), cenilna vrednost 39.712 Din 
25 p — skupaj 97.297 Din 75 p; preživitne pravice 
Jožofe Koširjeve v znesku 40.000 Din; najmanjši po
nudek 64.863 Din. 

K nepremičninam ad a) spadajo te-le pritekline: 
razno gospodarsko orodje, 2600 hmeljevk in 1 krava 
v skupni cenilni vrednosti 16.985 Din 50 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 9730 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 

dne 29. julija 1928. 

E 378/28—6. 1785 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. s 'e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zeniHjiška knjiga Grabonoš, vi. št. 165. 

Cenilna vTednost: 2153 Din; najmanjši ponudek: 
1436 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 

dne 19. avgusta 1928. 

E 1151/28—11. 1639 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za Gradiško predmestje v Ljub
ljani, vJ. št. 171. 

Cenilna vrednost: 273.120 Din; najmanjši ponu
dek: 136.560 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 

dne 7. julija 1928. 

E 2619/28—8. 1874 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepre
mičnin: 1.) zemljiška knjiga Kašelj, vi. št. 1086, in 
2.) zemljiška knjiga Moste, vi. št. 376. 

Cenilna VTednost: ad 1.) 78.302 Din in ad 2.) 
11.550 Din; vrednost priteMim: 17.690 Din; naj
manjši ponudek: ad 1.) 52.002 Din in ad 2.) 11.550 
Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j« 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 17. avgusta 1928. 

E 246/28—5. 1629 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ostrožnik, vi. št. 97. 

Cenilna vrednost: 47.150 Din; vrednost prite-
klin: 3850 Din; najmanjši ponudek: 34.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 20. julija 1928. j 



89. 

E 346/28—8. 1718 

Družbeni oklic. 
Dne 2 1. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol petnajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Presladol, vi. št, 180, in 
zemljiška knjiga Traovec, vi. št. 155. 

Cenilna vrednost: 14.720 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 430 Din; najmanjši ponudek: 9815 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja,. ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 3. avgusta 1928. 

E 356/28—8. 1 7 3 2 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob petnajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi St..5 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Senovo, vi. št. 196, 
in zemljiška knjiga Armeško, vi. št. 129. 

Cenilna vrednost: 7288 Din; najmanjši ponudek: 
4859 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 3. avgusta 1928. 

620 

E 348/28. 1 8 0 3 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol enajstih 

bo pri podpisanem sodišču dražba zemljišča: zem
ljiška knjiga Podvrh. vi. št. 38. 

Cenilna vrednost: 31.978 Din; vrednost priteklin: 
17.620 Din; najmanjši ponudek: 20.652 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pre] z ^ 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnai 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 24. avgusta 1928. 

Letnik X. 

Oštrca d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. s e p t e m b r a 
1 9 28. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami 
potrebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki 
proti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase tako, da podajajo enoten 
popust v odstotkih na cene odobrenega proračuna, 
ki znaša Din 1,032.575-27; vendar se pa bodo jemale 
v poštev le one ponudbe, ki bodo nižje od Din 
1,011.923-76. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah> in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Št. 3193. 

Razglas. 
1898 

E 357/28—8. 1 7 1 9 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a l 9 2 8 . ob petnajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Senovo, vi. št. 196 
in 129. 

Cenilna vrednost: 7288 Din; najmanjši ponudek: 
4869 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pn 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa s« opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 3. avgusta 1928. 

E 313/28. 1 8 0 4 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba zemljišča: 
aemljiška knjiga Polzela, vi. št. 241. 

Cenilna vrednost: 61.648 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 7502 Din; najmanjši ponudek: 40.152 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 31. julija 1928. 

E 347/28. 1802 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba zemljišča: 
zemljiška knjiga Smiklavž, vi. št. 130. 

Cenilna vrednost: 13.107 Din; vrednost priteklin: 
172 Din; najmanjši ponudek: 8738 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 21. avgusta 1928. 

Objava uprave za vojno škodo, da mo
rajo biti pogodbe za naroČila in vse njib 
priloge spisane v francoskem jeziku ali 
pa opremljene s francoskim prevodom.* 

Na zahtevo komisije za reparacije in po dopisu 
ministrstva za zunanje posle z dne 29. avgusta 1928., 
U. br. 3986, morajo biti ne samo pogodbe za naro
čila, ampak tudi vse listine in priloge brez razlike 
sestavljene v francoskem jeziku; če so sestavljene gt. 2496. 
v nemškem jeziku, jim mora biti priložen francoski 
prevod, opremljen z istimi podpisi kakor original. 

0 tem obvešča uprava interesente z dostavkom, 
naj se odslej docela ravnajo po tem, kadar ji bodo 
pošiljali pogodbe v odobritev. 

Od uprave za vojno škodo v Beogradu, 
dne 5. septembra 1928.; št. 34.410. 

K št. 4470. 1 9 0 4 

Razpis za nabavo oblek za slnžitelje. 
Glavna filiala Državne hipotekame banke v Ljub

ljani razpisuje dobavo treh oblek in treh dolgih 
zimskih plaščev za služitelje. Blago za obleke in za 
plašče mora biti volneno in temnomodre barve, 
močno In trpežno, gumbi koščeni, vei pridatki dobri, 
suknjič in telovnik na eno vrsto, plašč na dve vrsti 
gumbov; izdelava solidna in trpežna po meri dotične 
osebe. 

Interesenti se pozivljejo, naj pošljejo filiali svoje 
ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Dim, do dne 
23. o k t o b r a 1 9 2 8 . V ponudbi je treba navesti 
ceno za en par obleke in ceno za en zimski plašč z 
vsem delom in blagom. 

Ponudbam, ki morajo biti zapečatene v kuverti, 
naj se priloži vzorec blaga in podloge. 

Kavcijo položi na zahtevo banke oni, čigar po
nudba se sprejme. Rok dobave je najdlje mesec dni 
od dne naročitve. 

Državna hipotekama banka, 
glavna filiala v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1928. 

St. 481/28. 1862 3 - 2 
Razpis. 

Podpisana zbornica razpisuje n o t a r s k o m e 
s t o v K r a n j u , odnosno drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

30. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 6. septembra 1928. 
Predsednik: Hudovernik s. r. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi v Kostanjevici, prodajo 600 prm8 bukovih, 
polen, postavljenih na skladišču v Mačkovcu pri 
vasi Orehovcu. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi v 
Kostanjevici, naj se vlože do dno 15. o k t o b r a 
1 9 2 8. do 11. ure pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v 
Ljubljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 11. septembra 1928. 

Razpis. 
3—2 

Po naredbi ministrstva za šume in rudnike z dne 
3. septembra 1928., R. br. 8828, se razpisuje na 
r u d a r s k i š o l i v C e l j u izpraznjeno p r o f e 
s o r s k o m e s t o za jamomerstvo, opisno geome
trijo, gradbe in pripremo. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 
22. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

po rudarskem glavarstvu v Ljubljani na ministrstvo 
za šume in rudnike. 

Natančnejši razpis glej. v Uradnem listu 88 z dne 
13. septembra 1928. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1928. 

Rudarski glavar: ing. Strgar s. r. 

St. 6808/11. 1 8 7 1 ^ - 2 

Nabava vodovodnih cevi iz kovnega 
Železa. 

Podpisana direkcija nabavi dne 1. o k t o b r a 
19 28. s pismeno pogodbo vodovodne cevi iz kov
nega železa. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Dm. 
Pogoji in specifikacija se dobivajo pri podpisani 

direkciji. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 10. septembra 1928. 

Št. 6293/1928. 1869 3—2 
Razglas o licitaciji. 

G/adbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe oblastne ceste od Kostanjevice do 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 11. septembra 1928., št. 210. 

St. ZI. 8/27—19. 

Razglas o razgrnitvi načrta o zložbi poljedelskih 
zemlji!* v Prezrenjn in Podnartn. 

Načrt o zložbi poljedelskih zemljišč, ležečih v 
katastrskih občinah Dobravi pri Kropi in Zalošah, bo 
na podstavi § 95. zakona z dne 15. novembra 1910.. 
dež. zak. št. 37, od dne 15. septembra 1928. do všte
tega dne 28. septembra 1928. v občinskem uradu v 
Ovsišah razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 19. septembra 1928. 
v času od devetih do desetih pri županu na Dobravi. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da 
morajo neposredno kakor tudi posredno udedežene 
stranke svoje ugovore zoper, ta načrt v 20 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 15. septem
bra 1928. do dne 4. oktobra 1928., pri podpisanem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 4. septembra 1928. 
Komisar za agrarne operacije: 

Pokorn s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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P o š t n i n a p l a č a n a v g o t o v i n i . 

90. V Ljubljani, dne 18. septembra 1928. 

y№^ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč In sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 314. Tarifno obvestilo. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. p 
Cenovnik, 

po katerem s e mora vršiti zavarovanje valute | 
ob izvoza b laga po č lena 16. pravilnika o pro
m e t a z devizami in vaiatami z dne 2 3 . septem

bra 1921.* 
VeJJa o d d n e 15. d o d n e 3 0 . s e p t e m b r a 1928. 

1 

2 
3 
4 

! 5 
6 
7 

"•• 8 

Ì9 
10 
11 
12 

j 13 
14 

j 15 
16 

j 17 
!l8 
119 
j 20 

21 
?? 
23 

j 24 

125 
1 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

! 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

143 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

RŽ 

Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pecivo 

Bela moka za luksusno pecivo 

Krušna moka št. 4 in 5 . . . 

Otrobi 

Fižol 

Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 

Krave : 

Voli, biki: 

> od 700 > do 900 kg . 
> » 900 > navzgor . . 

Teleta: 

od 30 » do 70 kg . . . 
, 70 » » 200 > . . . 

Prašiči: 

, od 140 » do 220 kg . 
> > 220 » navzgor . . 

Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razšekanega mesa 
iz drobno razšekanega mesa 

Zaklani prašiči razpolovljenl , 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 

Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 » • 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 » 

100 » 

100 . 

100 . 
100 » 
100 . 
100 » 
100 • 
100 » 
100 • 
100 » 
100 » 

vsak 
» 
> 

> 
vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
. 

. » 
vsak 

> 

» 
» 
> 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 » 

100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
100 » 

Cena 
v dinarjih 

2 2 0 - -
230- — 1 
200*— ' 
220-—I 
210*—| 
290' — ; 
2 9 0 - -

350 •— 

340•--

330-—1 
310--I 
280 •-
230 •-
180- — 
180- — 
300-— 
700-— 

1.000- — 
3.600 •— 
2.500 • — 
2.000 • — 

1.600- — 
1.500-— 

900-— 
1.800 • — 

3.000 •-
1.200--

2.600--
3.200- — 
4.000 • — 

500-— 
700-— 

1.000-— 
150-— 
70- — 

700- — 
1.400- — 
1.700--

2 0 0 - -
2.000 • — 
1.800--
1.700- — 

3.500 •-
4.500 •— 
1.800-— 
1.700--
1.800- — 
3.000- -
1.700--
1.500- — 
1.200-— 
1.200- — 
1.500- — 
1.600-— 

44 
45 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

i 74 

i 75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 

90 
91 
92 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 15. septembra 1928., št. 214. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni . 
nestlsnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha creva (1 lopta = 100 sež-

njev = 1«/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je In Bosne 

20% 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna 
Koža goveja suha. . . . . . 
Koža konjska suha 
Slive suhe ••/.„ vložene .v vre

čah 
Slive suhe 8 ,/90. vložene v vre

čah 
Slive suhe ,8/,0. (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "'/ne (uzanca), vlo

žene v vrečah . 
Slive suhe 1 , 0/IMI vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške . . 
Suha jabolka 
Konservlrano ( s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosl žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosl zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) . 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/, do " / M 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove): 

Količina 

100 kg 

100 » 
100 . 
100 . 
100 . 

100 . 

100 » 

100 . 

100 . 
100 . 
100 . 
100 > 
100 > 
100 . 
100 . 
100 . 
vsaka 

100 kg 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 
100 > 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 . 
10.000 » 
10.000 » 

m* 

Cena 
v dinarjih 

600-

100 
800 
700. 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
1.300 

2.600 
3.200 
5.500 
2.300 
2.500 

18 
150 
50 
60 

100 
250 

1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

700 

620 

420 

300 

250 

250 

• 
630 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.000 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

450 

250 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

-3 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

!l23 
lil 24 
'il 25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski 

r do 160. . 
u , , .1 160 do 220 Hrastovi pragi j 2 5 0 џ ^ о 

l specialni .-
Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

in drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov In javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov In 

Javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement iz Srbije 
Cement beočinski 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
KaškavalJ 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

m' 

» 
vsak 

m« 
vsak 

m* 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 > 

100 » 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

350--
700-— 
350--

550 
270 

1.000 

800 
2.500 

20 
30 
45 

1.100 
30 

1.200 
700 

900 

700 
70 

40 
3.800 
3.800 
3.800 
3.500 

200 
1.500 

700 
600 
500 

10.000 

7.000 
6 

50 
5 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri leeenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti бе težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila n a tujo valuto, ee iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki ee izvaža. Oe so v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, ee mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga po&jejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, k o 
ae je potrdilo izdalo, do dne, k o se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig ođpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Oe so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 11. septembra 1928.; I. br. 18.100. 



90. 622 Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 734. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1 . do dne 7. septembra 1928. 

S r e z "m 

б 
1 = 

S v 

Skupin« tifainih boleinL 

Breiice . . . . 
Kamnik . . . . 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 14 

Griža. — Dysenterie 
Brežice . . 
Kranj . . . 
Krško . . . 
Novo mesto 
Radovljica . 

Skupaj 8 l 7 

Skrlatinka. 
Brežice 
Črnomelj . . . . 6 
Kamnik 5 
Kranj 8 
Kočevje 2 
Krško 1 
Ljubljana, srez . . 7 
Ljubljana, mesto , 4 
Radovljica . . . . 4 

Scarlatina. 
1 
5 

Skupaj . | 37 

Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Oipice. — Morbilli. 
. 1 . 1 1 

2 
1 l 

Skupaj . 

Darica. 
Kamnik 

| Kranj 
1 Laško 

Ljubljana, mesto . 
Skupaj . 

Diphteria et Croup. 
1 
2 
1 
2 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kranj . 
Krško . 

co C 

15 

39 

2 
1 
2 

2 
1 
2 

1 5 

, 
1 
. 
1 

1 
1 
. 
2 

, 
. 
. 
. 1 

12 

1 I 
9 i 
5 \ 

2 > 
1 ; 
7 : 

2 i 
3 ! 

Skupaj 

Vrantòni prisad. — Anthrax. 

Krško i l i . | . | . | 1 
V L j u b l j a n i , dne 12. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 14/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

o d dne 1 1 . d o d n e 2 0 . a v g u s t a 1928 . 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

• Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

j Splošna javna bolnica 
! v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

| Skupaj . 

•A.3 
o. 8 
* E 
v 
n Ш 

б-5" 
^ ХЛ 

174 

92 

127 

67 

96 

19 

30 

10 
67 

193 
156 

13 

1438 

J* 

k. 
t * 

CU 

116 

66 

220 

36 

29 

51 

V 

6 

4 

8 
6 

2 
2 

553 

Tekoči mesec 

G. 
3 
1Л 

290 

158 

614 

163 

9b 

147 

26 

36 

4 

18 
73 

193 
158 

15 

1991 

*c 
<u 

XJ 
ХЛ 

3 
a. •o o 

80 

65 

220 

33 

50 

57 

10 

10 

8 
6 

1 
1 

541 

Tri 

e 
3 

6 

1 

15 

2 

2 

2 

1 

1 

. 

1 
3 
3 
. 

| 37 

D. 
- 3 

C/J 

86 

66 

235 

35 

52 

59 

* 11 

11 

8 
7 
3 
4 
1 

-C 

o 

204j 
I 

92, 
1 

379! 
i 

128 

44; 

88 

15J 
1 

25, 
1 

4; 
1 

10 
66 

190' 
154 

14 

578|1413' 

V M a r i b o r u , dne 1. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. št. 34/28. 

Gibanje nalezljiva bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. septembra 1928. 

S r e z 

O r 

s « o 
o ^ 

Darica. — Diphteria et Cronp. 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . 
Pre val j e . . . . 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri'Jelšah 

Skupaj 

I Ptuj 
DUSJJÌTÌ kašelj. — Pertussis. 

. . • .1 . • I 4 I . I 2 I 2 

S r e z ss 
I-8 

2 £ 
•o v, S 

Sknpina tifninih belerai. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 

1 Maribor, desni breg 
! Maribor, levi breg . 

Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . j 36 16 

Orila. — Dysenteria. 

Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

3 
1 
2 
1 
2 
7 
3 

12 
13 

1 
3 

Skupaj . i 48 17 

Oipice. — Morbilli. 
Dolnja Lendava . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Preval j e 

Skupaj . 

1 

20 
4 
1 
1 

27 

1 

Celje, mesto . 
Maribor, mesto 
Prevalj e . . . 

Sen. — Erysipelas. 
2 i i 
1 i . 

Skupaj 1 1 

Krëevita ođrerenelost. — Tetanus, 
Dolnja Lendava. . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . . 
Ptuj ; _ 1 

Skupaj . 

1 

1 

5 đ 
-S3 V> 

хл o 

11 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
1 

! 1 

i 3 

2 

i 
4 
2 
, 
1 
2 
3 
1 
t 

. 

3 

1 11 
3 
4 
9 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
3 

, 
, 

21 

21 

2 
8 
0 

15 
10 
10 

, 
2 
2 

4 

44 

2 
6 

14 

I 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 
Prelog I 1 I . I 1 I 

V M a r i b o r u , dne 11. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi soditi in sodato oblastei. 
Preds. 763/5/28—3. 

Razglas» 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Ferdinanda J e 1 e n c a. pravnika v Ljubljani, «Stan 
in dom» (pri Zrimcu), za tolmača za nemški, fran
coski, angleški in italijanski jezik pri deželnem so
dišču v Ljubljani. 

PredsedniStvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 12. septembra 1928. 

Preds. 923/5/28—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

drja. Egona S t a r e t a, odvetnika v Ljubljani, za 
tolmača za češki, italijanski in nemški jezik pri de
želnem sodišču v Ljubljani 

Predsedništvo višjega deželnega sodiš&a v Ljubljani, 
dne 12. septembra 1928. 

Preds. 2869/5/22—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Ivana G r u d n a, profesorja na trgovinski akademiji 
v Ljubljani, za tolmača za francoski in nemški jezik 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 12. septembra 1928. 

Preds. 542/4/28—2. 
Razpis. 

3—1 

Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a p r i 
o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e s t u . Ob
enem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
okrajnih sodnikov in sodnih predstojnikov in sod
nikov, ki bi se izpraznila tokom razpisa ali zaradi 
njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 14. septembra 1928. 

Cg Ш 117/28—11. 1851 

Oklic 
Mestna hranilnica v Celju je vložila zoper Franca 

V o l k e r j a in Frančiško V o l k e r j e v o , zaseb
nika v Brezovi, Janeza F r a n k o v i č a, posestnika 
v Razboru št. 12,- Franca Z u p a n a , posestnika na 
Reki št. 35, in Marijo Z u p a n o v o , posestnico na 
Reki št. 35, tožbo zaradi 11.700 Din s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. o k t o b r a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Frankoviča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Ivan Erhartič, 
odvetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 3. septembra 1928. 
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C 124/28—1. 1 7 96 

Oklic 
Terezija Marušič in nedoletna Ema Marušič v Do

lenjih Raduljah št. 59, sta vložila zoper Janeza G o -
re n c a, posestnikovega sina v Dolenjih Raduljah 
št. 27, tožbo zaradi očetovstva in plačila preživnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Gorenca nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Gregor Goreuc, po
sestnik v Dolenjih Raduljah. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 22. avgusta. 1928. 

•C 67/28—1. 1899 

Oklic 
Alojzij Mohar, posestnik v Cesti št. 31, ki ga za

stopa notar France Rant v Velikih Laščah, jo vložil 
zoper Janeza Š t u p a r j a, posestnika v Cesti št. 3, 
sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 800 Din s pri-
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. o k t o b r a 1 9 2 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Janeza Štuparja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Strnad, posestnik in 
župan v Cesti št. 29. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 5. soptembra 1928. 

brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Dobrna, vi. št. 159: zidana hiša, s priteklino in go
spodarskimi poslopji, cenilna vrednost 27.670 Din., 
zemljišče, cenilna vrednost 21.831 Din — skupaj 
49.501 Din; najmanjši ponudek 33.187 Din 60 p. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: živina in 
razno gospodarsko orodje v skupni cenilni vred
nosti 6670 Din. 

Pod najmanjšim pònudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 4950 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 22. junija 1928. 

Ne I 522/28—3. 1903 3—2 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Leopold L ö w y, avstrijski državljan, je dne 
14. februarja 1928. na Dunaju umrl. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav
ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
2 9. o k t o b r a 1 9 2 8 . pri podpisanem sodišču. Si
cer bi se smela izročiti zapuščina ne glede na te za
hteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 8. septembra 1928. 

E 531/28—8. 1716 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gabrje, vi. št. 209 (hiša «Mlekarska 
zadruga» z dvoriščem in drvarnico; površina: 1 a 
81% m2; breme: služnost stanovanja, rabe in užitka 
Marijo Križančeve). 

Cenilna vrednost: 20.485 Din; vrednost priteklin: 
4060 Din; najmanjši ponudek: 13.657 Din. 

•Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem' naroku prod za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 6. avgusta 1928. 

E 234/28—16. 

Sklep. 
1911 

Na prisilni dražbi dne 6. septembra 1928. ni bilo 
glede nepremičnin: zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 98, 
nobene ponudbe. Zato je izvršba po dražbi, dovolje
na s_ sklepom z dne 31. mairca 1928., E 234/28—2, po 
§ 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja n e more 
predlagati. 

Okrajno sodišče-v Brežicah, oddelek II. 
dne 6. septembra 1928. 

E 897/28—9. 1835 
Dražbeni oklic. 

Na predlog C e l j s k e m e s t n e h r a n i l n i c e 
v C e l j u bo dne 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo-

E 1770/28—9. 1740 

Dražbeni oklic. 
Na predlog d r ž a v n e g a z a k l a d a k r a l j e 

v i n e S r b o v , H r v a t o v in S l o v e n c e v bo 
dne 3. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču 
v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Arclin, vi. 
št. 45: hiša z gospodarskim poslopjem in priteklino, 
cenilna vrednost 6250 Din, zemljišča, cenilna vred
nost 14.055 Din 50 p —< skupaj 20.305 Din 50 p, po 
odbitku preživitnih pravic v cenilni vrednosti 7000 
Din torej 13.305 Din 50 p; najmanjši ponudek 
8870 Din 32 p. 

K nepremičnini spada kot priteklina gospodarsko 
orodje v cenilni vrednosti 250 Din. 

Pod najmanjšim pomidkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1330 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 6. avgusta 1928. 

E 204/28—5. 1855 

Dražbeni oklic 

E 1674/28—9. 1806 

Dražbeni oklic 
Na predlog « L a s t n e g a d o m a » , registrirane 

kreditne in stavbne zadruge z o. z. v Gabrju, bo dne 
6. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v 
sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Ponikva, vi. 
št. 11: hiša z gospodarskim poslopjem in priteklino, 
cenilna vrednost 18.045 Din, zemljišča, cenilna vred
nost 36.556 Din 30 p — skupaj 54.601 Din 30 p; naj
manjši ponudek 36.400 Din. 

K nepremičnini spada kot priteklina razno go
spodarsko orodje v cenilni vrednosti 6745 Din. 

Pod najmanjšim pomidkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5460 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 7. avgusta 1928. 

E 1752/28—9. 1836 

Dražbeni oklic 
Na predlog Franca K o v a б i č a, posestnika in 

trgovca v Vojniku, bo dne 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob 
enajstih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba polovice, odnos
no celotne nepremičnine: zemljiška knjiga Arclin, 
a) vi. št. 8: hiša z gospodarskim poslopjem in s pri
teklino, cenilna vrednost 8310 Din, zemljišča, cenil
na vrednost 10.255 Din 62 p; b) vi. št. 222: zem
ljišča, cenilna vrednost 8837 Din — skupaj 27.402 
Din 62 p; najmanjši ponudek 18.268 Din. 

K nepremičnini ad a) spadajo te-le pritekline: 
1 krava in razno gospodarsko orodje v skupni ce
nilni vrednosti 2560 Din. 

Pod najmanjšim pomidkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2740 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 17. avgusta 1928. 

E 1753/28—8. 1834 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Franca K o v a č i č a , posestnika in 

trgovca v Vojniku, bo dne 2. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vojnik, okolica, vi. št. 91: hiša s 
hlevom in priteklino, cenilna vrednost 2747 Din, 
zemljišča., cenilna vrednost 1424 Din — skupaj 
4171 Din; najmanjši ponudek 2780-Din. 

K nepremičnini spada kot priteklina gospodar
sko orodje v cenilni vrednosti 47 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajala 
Vadij: 417 Din 10 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IIL, 
dne 17. avgusta 1928. 

Dne 1. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Polana, vi. št. 508 (hiša, dvor 
in vrt). 

Cenilna vrednost: 40.000 Din; najmanjši ponu
dek: 26.667 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 29. avgusta 1928. 

E 368/28—9. 1929 

Dražbeni oklic 
Na predlog M e r k a n t i l n e b a n k e , d. d. v 

Kočevju, ki jo zastopa dr. Ivan Sajovic, odvetnik 
v Kočevju^ bo dne 22. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Mozelj: a) vi. št. 7: obema dotičnima 
zavezancema vsakemu do polovice lastnih nepre
mičnin (hiša št. 7 v Mozlju s hlevi, skednjem in pri
padajočimi zemljišči [vrt, njive, travniki, pašniki in 
gozdi] v izmeri 18 ha 15a 18 m2 in s solastninskimi 
pravicami do 18/зв2шк vi. št. 90, katastrska občina 
Mozelj [stavbne parcele, vrt, travniki, pašniki, jama 
za pesek, mlako itd.] v skupni izmeri 6 ha 88 a 17 m2); 
b) vi. št. 235: pašnik v izmeri 42 a 55 m2; c) vi. št. 460; 
enemu zavezancu lastne, nepremičnine (1 pašna in 
1 gozdna parcela v skupni izmeri 5 ha 4 a 76 m2). 

Cenilna vrednost: 68.314 Din 96 p; najmanjši po
nudek: 45.477 Din. 

K nepremičnini ad a) spadajo te-le pritekline: 
1 krava, 5 stotov sena, 1 plug, 1 brana in 1 okovan 
majhen voz v skupni cenilni vrednosti 3120 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 6832 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 13. avgusta 1928. 

E 344/28. 

Dražbeni oklic 
1808 

Dne 2 5. s e p t e m b r a l 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Buče, vi. št. 37, 

Cenilna vrednost: 16.231 Din 80 p; vrednost pri
teklin: 175 Din; najmanjši ponudek: 10.835 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 15. avgusta 1928. 

E 462/28. 

Dražbeni oklic 
1790 

Dne 25. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremič
nin: zemljiška' knjiga Zgornja Muta, vi. št. 80. 

Cenilna vrednost: 103.030 Din; vrednost prite
klin; 7770 Din; najmanjši ponudek; 73.866 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 30. julija 1928. 

E 384/28—11. 1791 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Zgornja Kapla, vi. št. 12. 

Cenilna vrednost: 15.753 Din 25 p; najmanjši po
nudek: 10.503 Din. 
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Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 16. avgusta 1928. 

E 4482/28—6. 1783 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 8. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za mesto Maribor, vi. št. 159. 

Cenilna vrednost: 549.367 Din 77 p; najmanjši 
ponudek: 274.733 Din 88 p. 

Plravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
due 7. avgusta 1928. 

E 4542/28—8. 1787 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 8. s e p t e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: I. zemljiška knjiga Prepolje, vi. št. 172, II. zem
ljiška knjiga Sv. Marjeta, vi. št. 228. 

Cenilna vrednost: ad I. 13.669 Din, ad II. 2243 
Din 50 p, skupaj 15.912 Din 50 p; skupni najmanjši 
ponudek: 10.608 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
eodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek TV., 
dne 7. avgusta 1928. 

E 255/28—7. 1793 
Dražbeni oklic. 

E 81/27—79. 1838 

Dražbeni oklic 
Dne 1. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastrsko občino Št. Janž: 1.) 
vi. št. 63 (pare. št. 27 [hiša, gospodarsko poslopje, 
kozelc in vodnjak]), cenilna vrednost 186.331 Din 
25 p. vrednost priteklin 99.640 Din; 2) pare. št. 624 
(njiva, ki spada ad 1.), cenilna vrednost 2431 Din: 
3.) pare. š t 504 (njiva, ki spada k vi. št. 206), ce
nilna vrednost 1770 Din; 4.) pare. št. 600/9 (mes
nica, ki spada k vi. št. 334, katastrska občina Goveji 
dol), cenilna vrednost 11.077 Din 60 p; najmanjši 
ponudek: ad 1.) 132.985 Din 50 p, ad 2.) 1215 Din 
50 p, ad 3.) 885 Din, ad 4.) 5538 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 3. septembra 1928. 

Dne 1. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vrhnika, vi. št. 1479. 

Cenilna vrednost: 72.900 Din; najmanjši ponudek: 
49.120 Din. 

Pravice, M ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
dne 20. avgusta 1928. 

E 132/28—7. 1842 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. o k t o b r a l 9 2 8 -Љ devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba do polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Retje, vi. št. 33 in 38, 
in zemljiška knjiga Travnik, vi. št. 383. 

Cenilna vrednost: 117.365 Din; najmanjši ponu
dek: 78.243 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravna.l 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 28. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
3 1 4 . 

Tarifno obvestilo.3" 
Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 

Popravek tarifnega obvestila. 
V tarifnem obvestilu G. D. br. 20.238/28, k i j e 

bilo objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 18. aprila 1928., 
št. XXVIU,** naj se popravi z veljavnostjo od dne 
15. septembra 1928. besedilo točke 1. d) tako, eia se 
glasi: 

«Važi: 
1.) od stanica, koje su navedene u izuzetnoj ta

rifi br. 1. c .izuzev stanice Kovin, Kovin Dunav, 
Novi Sad, Pančevo, Pančevo Predgrađe i Smederevo 
do svih stanica severno od linije Erdut-PetTovara-
đin-Smederevo) (t. j . severno, odnosno istočno od 
Dunava) i do Prahova Pristanište.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 27. avgusta 1928.; G. D. br. 20.238/28. 

K št. 4470. 1904 3—2 

Razpis za nabavo oblek za služitelje. 
Glavna filiala Državne hipotekarne banke v Ljub

ljani razpisuje dobavo treh oblek in treh dolgih 
zimskih plaščev za služitelje. Blago za obleke in za 
plašče mora biti volneno in temnomodre barve, 
močno In trpežno, gumbi koščeni, vsi pridatki dobri, 
suknjič in telovnik na eno vrsto, plašč na dve vrsti 
gumbov; izdelava solidna in trpežna po meri dotične 
osebe. 

Interesenti se pozivljejo, naj pošljejo filiali svoje 
ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, do dne 
23. o k t o b r a 1 9 2 8 . V ponudbi je treba navesti 
ceno za en par obleke in ceno za en zimski plašč z 
vsem delom in blagom. 

Ponudbam, ki morajo biti zapečatene v kuverti, 
naj se priloži vzorec blaga in podloge. 

Kavcijo položi na zahtevo banke oni, čigar po
nudba se sprejme. Rok dobave je najdlje mesec dni 
od dne naročitve. 

Državna hipotekama banka, 
glavna filiala v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1928. 

Št. 481/28. 
Razpis. 

1862 3—3 

Oštrca d r u g o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. s e p t e m b r a 
19 28. ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v 
Ljubljani, kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami 
potrebni podatki, pojasnila in' ofertni pripomočki 
proti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase tako, da podajajo enoten 
popust v odstotkih na cene odobrenega proračuna, 
ki znaša Din 1,032.575-27; vendar se pa bodo jemale 
v poštev le one ponudbe, ki bodo nižje od Din 
1,011.923-76. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1928. 

St. 2496. 

Razpis. 
3 - 3 

Po naredbi ministrstva za šumie in rudnike z dne 
3. septembra 1928., R. br. 8828, se razpisuje na 
r u d a r s k i š o l i v C e l j u izpraznjeno p r o f e 
s o r s k o m e s t o za jamomeretvo, opisno geome
trijo, gradbe in pripremo. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 
2 2. . s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

po rudarskem glavarstvu v Ljubljani na ministrstvo 
za šume in rudnike. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 88 z dne 
13. septembra 1928. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1928. 

Rudarski glavar: ing. Strgar s. r. 

Podpisana zbornica razpisuje n o t a r s k o m e 
s t o v K r a n j u , odnosno drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

.Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj
kesneje do dne 30. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 6. septembra 1928. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

Razne objave. 
1 9 0 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. septembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga .' 388,894.883-86 
Posojila 1.689,315.905-03 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,099.594-67 
Dolg države 2.966,356.084— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163*— 
SaMo raznih računov . . . . . 680,759.084-05 

„ , 9.220,466.538-31 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,232.633-07 
Novčanice v tečaju 5.719,431.630— 
Državni račun začasne zamene . . 294,099.594-67 
Terjatve države po raznih računih 237,065.102-93 
Razne obveznosti 707,204.544-64 
Terjatve državo za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
9.220,466.538-31. 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

St. 6293/1928. 1869 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe oblastne ceste od "Kostanjevice do 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. septembra 1928., št. 207/LXVII. 

** Uradni list z dne 19. maja 1928., št. 152/48. 

1910 3-1 p o z i v upnikom. 
H r a n i l n i in p o s o j i l n i k o n z o r c i j 

u r a d n i k o v v M a r i b o r u , registrovana zadru
ga z omejeno zavezo, se je razdružil ter je prešel v 
likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo, 
naj likvidacijski firmi priglase terjatve. 

Likvidator: 
Janko Trošt s. r. v Mariboru, Vrazova ulica št. 3. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UR ADIVI U S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V e e to 
Iz <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. I 
Izpremembe v osebju. 
315. Pravilnik o ustroju pokojninskega tonda za osebje direkcije 

rečne plovitve. . . . , , , • 
316. Pravilnik o nostrifikaciji inozemskih diplom medicinske taku1.-

tete. t , . 
317. Pravilnik o sprejemanju in strokovnem izobražanju pripravni

kov za uradnike poštno-telegrafsko-telefonske stroke kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

318. Učni program za višji in nižji poštno-telegrafski tečaj. 

i n a . : 
319. Raspis o uporabljanju največje ugodnosti za blago, ki izvira iz 

Estonije. 
320. Odločba, s katero se podaljšuje rok za uporabljanje ugodnosti 

iz občih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 321. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 213 z dne 14. septembra 1928.: 
Odlok ministra za finance •/, dne 27. avgusta 

1928.: Postavljen je na prošnjo za carinika v 3. sku
pini II. kategoiije pri glavni carinarnici I. vrste v 
Zagrebu Viljem J a k o v č i ć , carinik v isti skupini 
iste kategorije in voditelj carinarnice v Gederovcih; 
za voditelja te carinarnice pa jo postavljen Josip 
R a n d i ć, carinik v 4. skupini 11. kategorije pri isti 
carinarnici. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Ivan T r o h a, gostilničar na-
Bledu: 2.) Josip K r a b a, t, strugar v Mariboru, 
skupno z ženo -Marijo; 3.) Marijai P a h o r, učiteljica 
v Št. Vidu nad Ljubljano; 4.) Ivan. W a g g er, urad
ni sluga v Ljubljani, skupno z ženo Ano in malo-
letno "hčerko' Gertrudo; 5.) Gema Albina K n e z , 
redovnica pri Sv. Petru. 

Številka 214 z dne 15. septembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 

avgusta 1928.: Premeščeni so: poliličnoupravni urad
niki v 5. skupini I. kategorije: dr. Ivan S e n e k o -
v i č iz Celja k sreskemu poglavarju v Litiji, Ludo-
vik K l o b č i č iz Litijo k sreskem.iv poglavarju v 
Celju, dr. Anton F a r e n i k iz Celja v Dolnjo Len
davo za upravitelja dolnjekmdavskega sreza; poli-
tičnoupra-vni -uradniki v 6. skupini I. kategorije: 
dr. Alojzij T r s t e n j a k iz Maribora, v Ljutomer za 
upravitelja ljutomerskega sreza, Matko K a n d r i č . 
upravitelj dolnjclendavskcga sreza, iz Dolnje Len
davo v Gornji grad za upravitelja goni j ograj skega 
sreza in Fran V o u s e k iz Gornjega grada, v Mari
bor k velikemu županu mariborske oblasti. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 25. avgusta 1928., s katerim 
se imenujejo člani komisije za ureditev uprave, med 
njimi: načelnik v ministrstvu za notranje posle 
dr. Otmar P i r k m a i e r (za predsednika), in držav
na svetnika dr. Štefan S a g a d i n in Ivan Š k a r j a. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 14. ju
nija 1928.: «Vcliko-kikindski atletski klub ,'Stbija'» 
v Veliki Kikindi je oproščen plačevanja takso iz tar. 
post. 1. taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih 
pošiljajo državnim oblastvom, razen v civilnih prav
dah. 

Številka 215 z dne 17. septembra 1928.: 
Odlok predsednika glavno kontrole z dno 10. sep

tembra 1928.: Postavljen je za pisarja glavne kontrole 
v 4. skupini II. kategorije Karel V i t t o r i , knjigo-
vodjev pomočnik pri delegaciji ministrstva financ v 
Ljubljani v isti skupini iste kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 28ega 
avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov. Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Fran 
L a š i'č, učitelj na Koroški Beli, skupno z ženo Vido 
in dvema maloletnima otrokoma; 2.) Jakob R o j e , 

učitelj v Škofji Loki, skupno z maloletno hčerko 
Sonjo-Marijo; 3.) Ivan C u l o t , učitelj v Toplicah 
pri Zagorju. 

Številka 216 z dne 18. septembra. 1928.: 
Ukaza Njegovega. Veličanstva kralja z dne 1. sep

tembra 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. kate
gorije v 4. skupino I. kategorije Ivan K r a l j , de
želno« odili svetnik pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
— Premeščen je po službeni potrebi dr. Jakob 
K o n d a , deželnosodni svetnik v o. skupini I. kate
gorije pri okrožnem, sodišču v Celju, k deželnemu 
sodišču v Ljubljani v dosedanji skupini in katego
riji. 

Odlok ministra za trgovino m industrijo z dne 
24. avgusta 1928.: Upokojena je Eleonora T a v 
č a r - M l a d i č , učiteljica v 4. skupini II. kategorije 
na dekliškem zavodu «Vesni» v Mariboru. 

Objava ministrstva za. notranje posle z dne 27ega 
avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejeta Vera P o z -
z e 11 o, rojena Hribar, zasebnica v Ljubljani. 

Izpremembe v osebiii. 
Kaznilniški paznik-fevaničnik AndVej P a v šli č 

pri moški kaznilnici v Mariboru je z dnem 30. sep
tembra 1928. trajno upokojen. 

Višji državni pravdnik,: Grasselli s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
315 

Na podstavi člena 1. zakona o eksploataciji dr
žavnega plovnega parka, člena 33. uredbe o organi
zaciji тебпе plovitve kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in člena 44. pravilnika o uslužbencih 
rečne plovitve predpisujem ta-le 

Prav i ln ik 
o ustroju pokojninskega fonda za osebje 

direkcije rečne plovitve.* 
I. d e l . 

Ime, sedež in pravni položaj fonda. 

Člen 1. 

Fond se imenuje: «Pokojninski fond za osebje di
rekcije/ečne plovitve» (fond osoblja direkcije rečne 
plovidbe); njegov sedež je v Beogradu. 

Fond je upravičen, v svojem imenu pridobivati 
pravice in prevzemati obveznosti, tožiti pri sodišču 
in sprejemati tožbe. 

Naloga fonda. 

Člen 2. 

Smota- temu fondu je, dajati: 
1.) članom osobno pokojnino v starosti in ob one

moglosti ali osebno rento, če se onesposobijo po ne
zgodi, izvrševaje službeno dolžnost, in 

2.) -njih vdovam in sirotam vzdrževalnino (pokoj
nino ali rento), če član umrje. 

Člani fonda. 

Člen 3. . 
Člani, tega fonda so uslužbenci direkcije rečne 

plovitve, ki so navedeni v naslednjih pokojninskih 
skupinah: 

1.) Direktor, direktorjev pomočnik, oddelkovni 
šefi m inšpektorji, cdsekovni šefi, upravnik delav
nice. 

2.) Višji uradniki in višji agenti. 
3.) Nižji uradniki in nižji agenti, kvalificirani 

uradniški pripravniki. 
4.) Pisarniški pripravniki lirez zadostne kvalifi

kacije, nadzorniki -delavnic, skladiščniki in njih po
močniki, poslovodje delavnic, pristaniški krmarji, 
bolničarji. 

ô.) Stražniki, rnostičarji, strežniki, avi.zerji, po
spravljal ke, čistilke, kuharji in kuharice na tovor
nih ladjah. _ 

1.) Prvi in drugi kapetani, prvi. in drugi stroje
vodje, 'ladijski kontrolorji, manipulanti in priprav
niki. 

2.) Sprevodniki ladij in vlačilnic, pomočniki 
strojevodij (tudi šoferji), ladijski in vlačilniški kr
marji. 

3.) Ladijski redarji, kurjači, ladijski in vlačil-
niški matrozi. 

Člani tega fonda niso: 
1.) Pisarniško, ladijisko in delavsko osebje, ki ni 

zgoraj navedeno. 
2.) Direktor, direktorjev pomočnik in drugo 

osebje, ki se sprejme v službo vkljub pravilniku o 
uslužbencih direkcije rečne plovitve, čigar razmerje 
pa se uredi s posebnimi pogodbami ali specialnimi 
odloki. 

3.) Tuji državljani, ki so po zakonih države, v 
kateri opravljajo službo, za gorenje primere že ob
vezno zavarovani pri tamošnjih napravah. 

4.) Uslužbenci rečne plovitve,. ki so državni upo
kojenci. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. septembra 1928., št. 207/LXV1I. 
— Pravilnik o uslužbencih rečne plovitve glej v 
Uradnem listu z dne 26. marca 1927., št. 120/33. 

Začetek, trajanje in prestanek članstva. 

Člen 4. 
Obveznost, vlagati v ta fond, nastane, ko vstopi 

uslužbenec v službo direkcije rečne plovitve Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v zvanje pod A in B pred-



91. 626 Letnik X. 

hodnega člena, in traja, dokler ostane v njeni aktivni 
službi. 

Članski vlogi se ne vplačujejo in pravica do po
kojnine se ne računi: 

1.) v času. ko odslužuje uslužbenec kadrovski 
ток pri vojski med službovanjem pri direkciji rečne 
plovitve; 

2.) med dopustom po členu 91. pravilnika o usluž
bencih rečne plovitve. 

Osnova za odmero vlogov in pokojnine. 

Člen 5. 
Osnova za odmero vlogov (prispevkov) in pokoj

nin so redni prejemki, t. j . plača in stanarina. 
Pri uslužbencih, ki imajo stanovanje v naravi, 

se jemlje za stanarino oni znesek, ki ga imajo njih 
tovariši v istem ali podobnem službenem položaju. 
Pri uslužbencih, ki nimajo ne stanovanja v naravi 
ne stanarine, se jemlje za osnovo najnižja: stanarina 
po členu 33. pravilnika o uslužbencih rečne plovitve. 

Pridobitev pravice do osebne pokojnine, rente in 
vzdrževalnine. 

Člen 6. 
Za pridobitev pravice do osebne pokojnine in 

rodbinske pokojnine in za njeno višino se šteje samo 
čas članstva po dovršenem 21. letu starosti. 

Uslužbenci, navedeni v členu 3. pod A in B tega 
pravilnika, ne morejo pridobiti pravice do osebne 
pokojnine, dotier ne dovrše 10 let članstva pri tem 
fondu. 

Pravico do rodbinske pokojnine pridobi članova 
rodbina po petih letih njegovega članstva pri tem 
fondu. 

Če se uslužbenec pri službenem poslu brez svoje 
krivde onesposobi za nadaljnjo službo ter se zaradi 
tega upokoji ali umrje, se prizna za pravico do po
kojnine in za znesek njegove osebne pokojnine ali 
rodbinske vzdrževalnine toliko let, kolikor jih ima 
v trenutku onesposobljenosti ali smrti, povečanih 
za 10 (deset) let, V tem primeru obstoji pravica do 
pokojnine, najsi uslužbenec še ni dovršil 21. leta 
starosti. 

Če se uslužbenec, ki ga je zadela nezgoda, ne 
upokoji ali če njegova rodbina ne dobi vzdrževal
nine. a mu prestane služba iz kakršnegakoli drugega 
vzroka, ima on ali njegova rodbina pravico samo 
do one odškodnine iz tega fonda, ki je določena v 
XI. poglavju zakona o zavarovanju delavcev. 

Upokojitev. 

člen 7. 
Uslužbenec rečne plovitve se upokoji: 
A. Če postane, ko je pridobil pravico do pokoj

nine (člen 6. tega pravilnika.) duševno ali telesno 
nesposoben za službo (člen 103., točka 2., pravilnika 
o uslužbencih rečne plovitve) ali če boluje dlje, nego 
je navedeno v členu 43. pravilnika o uslužbencih 
rečne plovitve. 

Ta upokojitev je ali začasna ali stalna; vendar 
pa se uslužbenec ne smo upokojiti, preden potečejo 
roki, za katere mu je v takih primerih s členom 43. 
pravilnika o uslužbencih rečne plovitve zajamčeno 
uživanje vseh rednih in začasnih prejemkov. 

B. Če dovrši 60. leto starosti in ima 10 let član
stva. 

C. Če se upokoji z odlokom direkcije rečne plo
vitve po službeni potrebi, pri čemer je treba gledati 
na to, da se ne ograža obstanek fonda. 

Č. Če se upokoji na podstavi razsodbe disciplin
skega sveta, ne da bi se mu odvzela pokojnina. 

Znesek osebne pokojnine in rente. 

Člen 8. 
Osebna pokojnina znaša po desetih letih članstva: 
a) 50 % poslednje' osnove za odmero pokojnine 

(člen 5. tega pravilnika), zviša pa se z vsakim na
daljnjim članskim mesecem v pokojninski skupini A 
za 1-6 % (na leto za 2 %), v pokojninski skupini B pa 
za 1-5 % (na leto za 2-4 %), tako da doseže 100 % 
poslednje pokojninske osnove v pokojninski sku
pini A čez Зб in več let članstva, v pokojninski sku
pini B pa čez 30 in več let članstva. Znesok pokoj
nine ne sme biti večji nego 100% pokojninske 
osnove. 

Količina osebne pokojnine z draginjsko doklado 
vred ob onesposobitvi, ki nastane zbog nezgode v 
službenem poslu, ne sme biti manjša od rente, katere 
znesek se kračuni po predpisih zakona o zavaro
vanju delavcev: čo pa znesek pokojnine, izračun j en 
po prvem odstavku, ne doseže tega zneska, se mora 
pokojnina zvišati do tega zneska. 

Prestop iz ene pokojninske skupine v drugo pokoj
ninsko skupino. 

Člen 9. 
Če prestopi član iz ene pokojninske skupine v 

drugo pokojninsko skupino, se šteje, dokler ne do
vrši prvih 120 mesecev članstva v pokojninski sku
pini A, vsakih 9 mesecev eksekutivne službe za 
10 mesecev administrativno, po prvih 120 mesecih 
članstva v pokojninski skupini B pa vsakih nadalj
njih 5 mesecev eksekutivne službe za 6 mesecev 
administrativne službe. 

Rodbinska vzdrževalnina. 

Člen 10. 
Pravica do rodbinske vzdrževalnine gre članovi 

zakoniti ženi in njega otrokom, rojenim v zakonitem 
zakonu (braku) ali pozakonjenim. Če je veljavnost 
zakona (braka) dvomljiva, je odločilna o njej raz
sodba pristojnega sodišča. 

Več zakonitih žen člana muslimanskega v.cro-
izpovedanja se štejo skupno za enega rodbinskega, 
člana... 

Če ni bil uslužbencev zakon (brak) sklenjen vsaj 
leto dni pred njegovo smrtjo, ne gre njegovi vdovi 
rodbinska vzdrževalnina, razen če je ostal po njem 
zakonski otrok ali če porodi vdova v roku, dolo
čenem z zakonom, živega otroka (posmrtnika) ali 
če je bil z zakonom (brakom) njiju otrok pozakonjon 
ali če je nastopila smrt zbog poškodbe ali bolezni, 
dobljene v službenem poslu. 

Žena, ki se je omožila z upokojencem tega fonda, 
nima pravice do rodbinske vzdrževalnine po možu 
upokojencu, ampak imajo jo samo otroci iz takega 
zakona (braka). 

Žena, katere zakon (brak) s članom je sodno 
ločen po njeni krivdi, nima pravice do rodbinske 
vzdrževalnine, če ji sodišče ni priznalo pravice do 
vzdrževalnine po možu; v tem primeru ne sme biti 
pokojnina večja nego vzdrževalnina, ki jo je pri
znalo sodišče. 

Če sta mož in žena člana fonda ter ostane vdova 
po moževi smrti v aktivni službi, ne dobiva, dokler 
opravlja to aktivno službo, svoje vdovske vzdrže
valnine; vendar pa gre tudi v tem primeru rodbin
ska vzdrževalnina otrokom, ki uživajo razen te 
vzdrževalnine po materi doklado za otroke aktivnih 
uslužbencev, če je ta <1 oklada večja od otroške do
lciarie po umrlem očetu. 

Osnova in količina rodbinske vzdrževalnine. 

Člen 11. 
Osnova za rodbinsko vzdrževalnino je osebna 

pokojnina (renta), ki jo je užival član v trenutku 
smrti ali ki bi jo imel. da je bil v tem trenutku 
upokojen. 

Količina rodbinske vzdrževalnine znaša za eno 
osebo 50 %, za dve osebi 65 %, za tri osebe 75 %, 
za štiri ali več oseb 85 % osebne pokojnine ali pra
vice do osebne pokojnine umrlega člana. 

Če umrlec še ni pridobil pravice do osebne po
kojnine, a ima rodbina že pravico do vzdrževalnine., 
se- izračuni nje količina s polovičnimi gorenjimi od
stotki poslednje osnove za odmero pokojnine (ölen 5. 
tega pravilnika). Če sta bila oče in mati člana tega 
fonda, imajo otroci pravico do vzdrževalnine po 
onem roditelju, po katerem jim gre večja vzdrže
valnina. 

Če sta bila mož in žena člana tega fonda, pa 
se po moževi smrti upokoji tudi žena vdova, ima 
pravico, prejemati pokojnino ali vzdrževalnino, ki je 
večja, t. j . ali rodbinsko vzdrževalnino po možu, če 
je večja od njene osobne pokojnine, ali pa obratno. 
Če so ostali iz takega zakona (braka) otroci, ki imajo 
pravico do vzdrževalnine tudi po očetu, so določi 
prav tako vdovi in otrokom ona vzdrževalnina, ki 
jo večja. 

Če ostane po smrti moža, člana tega fonda, z 
otroki vdova, ki je članica tega fonda, ter ostane 
tudi po moževi smrti v službi direkcije rečne plo
vitve, se žena-vdova, ko se izračunava količina rod
binske vzdrževalnine, ne všteje v število rodbinskih 
članov po odredbi drugega odstavka tega člena. 

Če je nastopila članova smrt zbog nezgode v 
službi, ne sme biti rodbinska vzdrževalnina z dra
ginjsko doklado vred manjša od rodbinske rente po 
zakonu o zavarovanju delavcev. 

Draginjske doklade. 

Člen 12. 
Direkcija rečne plovitve daje osebam, ki uživajo 

pokojnino ali rodbinsko vzdrževalnino, iz tega fonda 

draginjsko doklado, katere velikost in pogoje do
loča zdaj pa zdaj sama. 

Kdaj se začne in dok daj traja uživanje osebne 
pokojnine (rente). 

Člen 13. 
Uživanje osebne pokojnino se začne z onim dnem, 

ki nastopi po ustavitvi aktivnih prejemkov, in traja 
do smrti, razen če se upokojeni član iznova sprejme 
v službo direkcije rečne plovitve (člen 104. pravil
nika o uslužbencih rečne plovitve) ali v drugo 
državno službo. 

Pokojninski fond ali direkcija rečne plovitve smo 
ob vsakem času po svojem zdravniku pregledati 
člana, upokojenega zaradi nesposobnosti, bolezni ali 
onemoglosti, da se ugotovi, ali je še nesposoben za 
službo. V spornih primerih ugotovi vnovično spo
sobnost za službo pri direkciji rečne plovitve zdrav
niška komisija, ki jo določena v členu 25. tega, 
pravilnika. 

Čo se ugotovi, da je upokojenec ozdravel in dn 
je iznova sposoben za službo, mora izdati direkcija 
v treh mesecih odlok, ali sprejme upokojenca iznova 
v službo s položajem in zvanjem, s katerega je bil 
upokojen. Drugače uživa upokojenec svojo pokoj
nino še nadalje. 

Upokojeni član mora sam javiti direkciji rečn.1 

plovitve, da je iznova sposoben za službo. 
Če upokojeni član ne pride na pregled pred 

zdravniško komisijo,- mu pokojninski fond ustavi po
kojnino, dokler se ne da pregledati. 

Kdaj se začne in kdaj prestane uživanje rodbinske 
vzdrževalnine. 

Člen 14. 
Uživanje rodbinske vzdrževalnine se| začne, z 

onim dnem, ki nastopi po ustavitvi aktivnih prejem
kov ali osebne pokojnine umrlega člana, prestane pa: 

a) z uživalčevo smrtjo; 
b) z vdovino omožitvijo; 
c) pri otrocih z dovršitvijo 17. leta starosti, toda 

tudi prej z oženitvijo ali omožitvijo. Izjemoma, če 
so redno šolajo in dokažejo uspešno učenje, so jim 
daje rodbinska vzdrževalnina, dokler ne dovrše 
23. leta starosti. Ta vzdrževalnina se jim podaljša 
do dovršenega 25. lota, če "niso mogli dokončati Šo
lanja zato, ker so odsluževali kadrovski rok pri 
vojski. Ta izjema velja samo, če se ugotovi s po
trdilom pristojnega oblastva, da nima otrok druga 
vzdrževalnine. 

Otroška vzdrževalnina so ustavi v vsakem pri
meru v času, dokleT so preskrbljeni kot državni šti
pendisti aH uživajo mesečno podporo, večjo od 300 
dinarjev. 

Izguba pravice do pokojnine in rodbinske vzdrže
valnine. 

Člen 15. 

Pravice do pokojnine nima ali tako priznano pra
vico izgubi uslužbenec ali upokojenec: 

a) če je sa.m namenoma provzročil svojo onc-
sposobljenost: 

b) s sodbo rednega sodišča zaradi onečaščujočega . 
dejanja; 

c) z razsodbo disciplinskega sodišča, če se glasi 
izrečena kazen na izgubo pokojnine; 

č) če se mu proglasi službeno mesto z izvršno 
direkcijsko odločbo za izpraznjeno; 

d) če uslužbenec izstopi iz državljanstva kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev (točka 5. člena 
103. pravilnika o uslužbencih rečne plovitve); 

e) z ostavko na službo pri direkciji rečne plo
vitve (člen 106.- pravilnika o uslužbencih rečne plo
vitve). 

Če se odpusti disciplinski iz službe, kar pro-
vzroči izgubo pravice do osebne pokojnine, ima nje
gova rodbina po njegovi smrti pravico do rodbinske 
vzdrževalnine (člen 49., točka 5., pravilnika o usluž
bencih rečne plovitve). 

Dokler prestaja uživalec pokojnine kazen, za
radi katere ne izgubi pravice do pokojnine, ni upra
vičen, prejemati svoje osebne pokojnine, ampak nje
govi rodbini se daje, če je zavisna od njegove po
kojnino ali njegovega zaslužka, rodbinska vzdrže
valnina v znesku, ki bi ga imela, da je dotični član 
umrl. 

Pravico do rodbinske vzdrževalnine izgubi oni 
rodbinski član, ki je namenoma provzročil smrt ali 
je bil sokriv smrti onega člana, po katerem mu gre 
vzdrževalnina. Prav tako izgubi rodbinsko vzdrže
valnino oni član, ki je bil s sodbo rednega sodišča 
obsojen zaradi onečaščujočega dejanja. 
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Odpravnina in povračilo vlogov. 

Člen 16. 

Ona. vdova brez otrok s pravico do rodbinsko 
vzdrževalnine, ki HO iznova omoži, ima pravico, da 
se ji da kot odpravnina enkrat za vselej največ tri
letni znesek njene vzdrževalnine. Ta odpravnina *o 
mora .zahtevati v treh mesecih po vnovični omožitvi. 

Ce bi se omožila vdova z uslužbencem državne 
rečne plovitve, članom pokojninskega fonda, izgubi 
s tem pravico do tedanjo vzdržcvalninc; vendar рл 
prejema, če ji umrje drugi mož, vzdrževalnino onega 
moža, čigar pokojnina bi bila večja. 

Člen 17. 
Clan fonda, ki prestane biti uslužbenec državne 

rečno plovitve iz razlogov pod točkama 3.) iri 5.) 
člena 103. ali člena 105. pravilnika o uslužbencih 
rečne plovitve, preden je pridobil pravico do osebni 
pokojnino, nima pravice do povračila svojih vpla
čanih vlogov; vendar pa gre po dovršenem pet
letnem članstvu ta pravica članu, čigar služba pre
stane iz razlogov, navedenih pod točkami 1.), 2.) 
in 6.) člena 103. pravilnika o uslužbencih rečne plo-
vitvo. V tem primeru se vrnejo članom, navođenim 
v točkah 1.), 2.) in 6.) člena 103. kakor tudi v 
točki 4.) istega člena pravilnika o uslužbencih rečne 
pïovitve, po odbitku 25 % in brez obresti samo oni 
vlogi, ki so jih vplačali sami. 

Ce je podal uslužbenec ostavko na službo 
(člen 106. pravilnika o uslužbencih rečno plovitve), 
a se pozneje iznova sprejme v službo, se mu prizna 
prejšnja službena doba tudi za pokojnino; eventual
no razliko vlogov po novem položaju pa mora vpla
čati. 

Ce rodbina ni pridobila pravice do rodbinske 
vzdrževalnino, se izplačajo, ako član umrje, zanj 
dejanski vplačani vlogi, in sicer brez obresti, njegovi 
ženi ali otrokom, Id bi drugače imeli pravico do 
vzdrževalnino. Državni del prispevkov za tega člana 
ostane fondu. 

Prenos in zastava pravice aH poedinih prejemkov. 

Člen 18. 
Vsak prenos in vsaka zastava pravice ali poedi

nih prejemkov po tem pravilniku brez predhodne 
odobritve fonda sta propovedana ter imata za po
sledico izgubo pravice. 

Zastaranje. 

Člen 19. 

Pravica, zahtevati pokojnino in poedine mesečne 
prejemke, zastara po predpisih državljanskega za
konika. 

Izplačevanje pokojnine. 

Člen 20. 
Vse pokojnine in doklade se izplačujejo v meseč

nih obrokih vnaprej. Ce prestane pravica do njih 
tekom meseca, se prejeti znesek ne vrne. 

Uprava fonda sme zahtevati od vsakega uživalca 
pred mesečnim izplačilom dokaz, da ima še pogoje 
za uživanje svoje pravice. 

Regres pravice. 

Člen 21. 
Ce ima. član ali njegova rodbina proti tretji osebi 

pravico do odškodnine zbog istega primera, za ka
terega bi se morala dati renta iz tega fonda, mora 
voditi eventualne pravde zoper onega, ki je storil 
škodo, skupno z upravo fonda ali z direkcijo rečne 
plovitve. Odškodnino, ki bi jo dobil član na ta na
čin, mora prepustiti fondu, in sicer do zneska ustrez
nih prejemkov od fonda. Ce tega ne stori, izgubi 
pravico do podpore iz tega fonda. Vrednosti teh pod
por se izračunavajo po predpisih zavarovalne teh
nike. 

Odločanje o pokojnini in ostalih podporah. 

Člen 22. 
0 pridobitvi ali izgubi pravico do pokojnine ali 

do rodbinske vzdrževalnine kakor tudi o odpravnini 
in o povračilu vlogov odloči upravnik fonda naj-
kesneje v enem'mesecu od dne, ko je prejel prijavo 
z vsemi potrebnimi dokazi. Odlok ee priobči članu 
ali njegovi rodbini. 

Nezadovoljna stranka: ima pravico pritožb© na 
upravni odbor v enem mesecu od dne, ko jo prejela 
odlok. Zoper rešitev upravnega odbora se vloži pri
tožba v istem roku na ministra za promet, čigar 
rešitev jo izvršna. Pritožba se lahko vloži po in

stanci, katere odlok se s pritožbo izpodbija, ali pa 
neposredno pri instanci, kateri se pošilja. 

Ce ne postane odlok o priznanju zneska za po
kojnino ali rodbinsko vzdrževalnino izvršen o pra
vem času. se smeta dati dotični osebi kot predjem 
dve petini onega zneska, ki ga navaja upravnikov 
odlok. 

Revizija prejšnjih odlokov. 

Člen 23. 
,.u Upravnik pokojninskega fonda ima pravico, na
domestiti prejšnji odlok z novim, če se naknadno 
ugotovi, da se je vrinil ob izdaji prejšnjega odloka 
pogrešek, ki bi bil odločilnega pomena za izrecilo v 
prejšnjem odloku opridobitvi ali izgubi ali velikosti 
pravice do pokojnine, rodbinske vzdrževalnine, od
pravnine ali povračila vlogov. 

Prav tako so upravičeni zahtevati vsi uživala 
osebne pokojnine ali Todbinske vzdrževalnine, na
dalje vdova, ki je prejela odpravnino, kakor tudi 
bivši član, ki so se mu njegovi vlogi povrnili, da se 
nadomesti prejšnji odlok z novim, če predlože do
kaze, da je bil prejšnji odlok pogrošen. 

To izpremembo prejšnjega odloka sme upravnik 
izdati, uživalci pa jo smejo zahtevati v treh mesecih 
od dne. ko zvedo za okolnost, ki jim dajo pravico, 
ukreniti aH zahtevati tako izpremembo prejšnjega 
odloka. 

Če bi upravnik pokojninskega fonda ne pristal 
na tako zahtevo, priobči svoj odlok interesentu, da 
mu omogoči pritožbo na upravni odbor aH: na mini
stra za promet; ta pritožba se mora vložiti v rokih, 
določenih v členu 22. tega pravilnika. 

Prijava zahtev. 

Člen 24. 
Vse zahteve, ki jih imajo člani ali njih rodbin? 

proti temu fondu, je treba prijaviti upravniku fonda 
v. treh mesecih od dogodka, iz katerega izvajajo 
svojo pravico do pokojnine. Glede zahtev za od
škodnino zbog nezgode no zakonu o zavarovanju 
delavcev veljajo roki, določeni s tem zakonom. Svoji 
zahtevi morajo priložiti dokaze, in sicer: 

a.) za osebno pokojnino: 
1.) potrdilo direkcije rečne plovitve, iz katerega 

je razvidno, koliko časa je član prebil v njeni službi, 
koliko ima prebitih in koliko priznanih službenih let 
za pokojnino in na kakšni podstavi se mu izvestna 
leta priznavajo, v katerem zvanju je bil in koliko 
plačo in stanarino je imel kot aktiven uslužbenec v 
trenutku, ko mu je prestala služba, in da je bil upo
kojen z odlokom direkcije; 

2.) izpisek h rojstne matice zase; 
b) za rodbinsko pokojnino: 
1.) potrdilo o službi ali odlok o dodeljeni osebni 

pokojnini ali renti za člana, po katerem se zahteva 
pravica do pokojnine; 

2.) smrtni list člana, po katerem se zahteva rod
binska pokojnina; 

3.) krstni list za otroke; 
4.) potrdilo, da je živela žena, ki zahteva rod

binsko pokojnino, z možem v zakonitem zakona 
(braku) do njegove smrti in da se ni iznova omožila, 
da so otroci, za katere se zahteva Todbinska pokoj
nina, živi in da imajo pogoje za pokojnino po čle
nu 14. tega pravilnika, kolikor gre za otroke, sta
rejše od 18 let; 

c) za rento: 
1.) dokaze, da ni nastopila nezgoda, zaradi katere 

se zahteva renta, po krivdi onega, ki zahteva rento 
ali po katerem se. zahteva renta; 

2.) dokaz, da jo bila oseba, ki zahteva rento ali 
po kateri se zahteva renta, resnično v službi direk
cije rečne plovitve, koliko časa, v kakšnem zvanju 
in s koliko poslednjo plačo in stanarino je prebila 
v njej, ali in koliko ima priznanih let za pokojnino 
in na kakšni podstavi; 

3.) vse dokaze iz točke b) tega člena, če gre za 
rodbinsko rento. 

Ce se članu njegova zahteva, da bi ee mu pri
znala pokojnina ali renta, zavrne z izvršno odločbo 
upravnika pokojninskega fonda ali ministra za pro
met, sme ponoviti pred potekom enega leta svojo 
zahtevo samo, če predloži novo izpričevalo zdrav
niške komisije, da so mu je zdravstveno stanje zbog 
prvotne bolezni ali poškodbe bistveno poslabšalo. 

Zdravniška komisija. 

Člen 26. 
Nesposobnost in onemoglost ugotavlja zdravni

ška komisija, ki jo sestavljajo trije zdravniki, izmed 
katerih odredi enega direkcija rečne plovitve, dru

gega uprava pokojninskega fonda in tretjega pri
zadeti član. Vsak član te zdravniške komisije ima 
svojega namestnika-zdravnika. 

Zdravniška komisija sklepa z večino glasov. Nje
ni sklepi so obvezni tako za člana kakor tudi za 
pokojninski fond. 

П. d e l . 

Sredstva fonda. 

Člen 26. 
Za pokrivanje obveznosti tega fonda služi celo

kupna imovina fonda, ki se ne sme uporabljati za 
noben drug namen. 

V imovino fonda se stekajo ti-le dohodki: 
1.) redni vlogi članov fonda (člen 27. tega pra

vilnika); 
2.) redni prispevki direkcije rečne plovitve 

(člen 29. tega pravilnika); 
3.) pristopni vlogi uslužbencev direkcije rečne 

plovitve, ko postanejo člani fonda (člen 27. tega 
pravilnika); 

4.) vlogi članov za napredovanje (člen 27. tega 
pravilnika); 

5.) ženitveni vlogi onih članov, ki se v kakršnem
koli zakonu (braku) oženijo po dovršenem 30. letu 
starosti (člen 28. tega pravilnika); 

6.) vlogi upokojenih članov za njih rodbine 
(člen 27. tega pravilnika); 

7.) volila in darila za fond; 
8.) denarne kazni, na katere se obsodijo člani po 

veljavnih predpisih kot uslužbenci direkcije rečne 
plovitve, in pridržani prejemki suspendiranih usluž
bencev (člen 90. pravilnika o uslužbencih rečne plo
vitve); 

9.) neizplačane terjatve v breme fonda, ki so 
zastarane; 

10.) dohodki od imovine fonda; 
11.) eventualna izredna dotacija direkcije rečne 

plovitve; in 
12.) doslej nabrani vlogi in prispevki za zavaro

vanje ob onemoglosti, starosti, smrti in zoper ne
zgode kakor tudi vlogi, kise morajo vplačati za vra-
čunavanje priznanih službenih let (člen 42. tega pra
vilnika). 

Višina članskega vloga. 

Člen 27. 
Redni vlog članov fonda iz pokojninske sku

pine A znaéa 8 '%, v pokojninski skupini B pa 9 % 
njih pokojninske osnove (člen 5. tega pravilnika). 

Uslužbenci direkcije rečne "plovitve, ki vstopijo 
v službo direkcije rečne plovitve, ko je že stopil v 
veljavo ta pravilnik, morajo plačati ob vstopu v 
članstvo tega fonda pristopni vlog, ki je enak 
enomesečni osnovni plači in stanarini članov in ki 
se pobere od njih v dveh mesečnih obrokih;, oni, ki 
so že v službi direkcije rečne plovitve, pai morajo 
plačati pristopni vJog samo, če ga niso plačali 
doslej na račun tega fonda, in sicer v razmerju s 
plačo in stanarino, ki so ju dobili, ob vstopu v službo 
direkcijo rečne plovitve; pobrati se mora od njih po 
sklepu uprave fonda v več mesečnih obrokih. 

Pri uslužbencih, ki so ob vstopu v pokojninski 
fond, starejši od 28 let, se zviša ta pristopni vlog 
za vsako popolno leto preko 28 let starosti še za 
1 % njih pokojninske osnove ob vstopu v pokoj
ninski fond. To se ne nanaša na one uslužbence, ki 
so se zatekli v službi direkcije rečne plovitve v tre
nutku, ko je stopil v veljavo ta pravilnik, in ki so 
prišli v to službo iz brodarske ali državne službe. 

Vsi člani tega fonda morajo plačati vselej, kadar 
se povišajo, vlog za napredovanje, ki je enak eno
mesečnemu zvišku pokojninske osnove (člen 5. tega 
pravilnika). 

Upokojeni člani fonda plačujejo ves čas, dokler 
prejemajo osebno pokojnino, vlog v znesku 2 % 
pokojnine. 

Ženitveni vlog. 

Člen 28. 
Ženitveni vtlog se računi s polovičnim zneskom 

enomesečnega rednega vloga, določenega v členu 27. 
tega pravilnika v trenutku ženitve, ter se mora pla
čati za toliko let, za kolikor jih je član fonda starejši 
od 30 let. Prej vplačam ženitveni vfog se vračuni 
ob vnovičnem zakonu (braku). 

Ce se član pokojninskega fonda iznova oženi, a 
•ni razlika med njegovimi leti in leti njegove žene 
večja od 10 let, ne plača ženitvenega vloga iznova; 
če je ta razlika nad 10 do vštetih 15 let, plača 
25 %, če je nad 15 do vštetih 20 let, plača 50 %, če 
pa je nad 20 let, plača 60% za vsako leto razlike 
v letih. 
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Član fonda do vštetih 40 let starosti, ki se oženi 
z vdovo ali hčerjo, kateri sta edini uživalki rod
binske vzdrževalnine v breme tega fonda, je opro
ščen plačila ženitvenega vloga; če pa jo star nad 
40 let, plača v istem primeru polovico tega vloga. 

Višina prispevkov direkcije rečne plovitve. 

Člen 29. 
Prispevki direkcije rečne plovitve za vsakega 

člana pokojninskega fonda so enaki rednemu vlogu 
poedinega člana po členu 27. tega pravilnika; 
razen tega plačuje direkcija rečne plovitve za vsa
kega člana še 1 % njegovih celokupnih rednih in 
začasnih prejemkov kot prispevek za njegovo za
varovanje zoper nezgode. 

Izredne dotacije državne rečne plovitve. Revizija 
pokojnin. 

Člen 30. 
Vsako tretje leto mora pregledati imovinsko 

stanje in obveznosti pokojninskega fonda strokov
njak v zavarovalni tehniki in ugotoviti, ali zadošča 
imovina fonda na podstavi 6%nega obrestovanja v 
zvezi s prihodnjimi prejemki za pokrivanje vseh nje
govih obveznosti. 

Da se pokrije manjek, ki bi se pokazal pri tej 
priliki in Id ne bi 'bil večji od 10 % skupnih letnih 
vlogov za plače in stanarino vseh članov fonda v 
dotičnem letu in dotacije državne rečne plovitve 
po členu 26. tega pravilnika, priskoči fondu na po
moč direkcija rečne plovitve z brezobrestnim poso
jilom, ki ga mora vrniti fond v treh letih. Prav to 
velja za manjek, ki bi nastal iz zavarovanja zoper 
nezgode. 

Ta manjek se pokrije tako, da se zviša odstotek 
članskih vlogov in prispevkov direkcije rečne plo
vitve, eventualno pa tudi tako, da se sorazmerno 
znižajo pokojnine in rodbinske vzdrževalnine pri
hodnjih upokojencev ali podaljšajo službena leta za 
pridobitev pravice do pokojnine. Že priznane osebne 
pokojnine in rodbinske vzdrževalnine se smejo zni
žati šele, kadar je manjeR, izračunjen po prednjem 
odstavku tega člena, večji od 10 % in kadar bi bilo 
treba pokojnine in rodbinske vzdrževalnine prihod
njih upokojencev znižati za več nego 20 %. 

Če bi se v prihodnjih letih vobče znižale plače 
in stanarine, se mora oni presežek v nabranih rezer
vah za starejše člane fonda, ki se je nabral od več
jih pokojninskih osnov v prejšnjih letih in ki ni 
potreben za izplačevanje njih pokojnin in rodbin
skih vzdrževalnin, uporabiti za to, da se direkciji 
rečne plovitve olajša izplačevanje draginjskih do-
klad. 

Rok za vplačevanje vlogov. 

Člen 31. 
Člani fonda vplačujejo svoje vloge takrat, ko 

dobivajo svoje redno prejemke, in sicer ves čas, do
kler se jim izplačujejo ti prejemki; to velja tudi z;i 
čas vojaških vaj, bolezni in dopustov. 

Direkcija rečne plovitve mora te vloge pridrže
vati ob izplačevanju uslužbencev ter obenem vpla
čevati svoje prispevke za pokojninski fond; mesečno 
nabrani denar oddaja Državni hipotekami banki v 

imenu in na račun tega fonda. 
Ženitveni in pristopni vlogi uslužbencev, starej

ših od 28 ali 30 let, se morajo vplačati s Ornimi 
obrestmi, in sicer najkesneje v dveh letih po ože-
nitvi ali po vstopu v članstvo tega fonda. Ta rok se 
sme po sklepu upravnega odbora podaljšat', če znaša 
mesečni odtegljaj nad 2 5 % pokojninske osnove ali 
pokojnine. 

Če oni, ki je dolžan plačati ženitveni vlog, umrje 
pred potekom določenega roka, a ni vplačal vsega 
dolžnega ženitvenega vjoga z ustreznimi obrestmi 
vred, se pobere ostanek od njegove rodbine v roku, 
določenem s sklepom upravnega odbora. 

Uporabljanje dohodkov in imovine. 

Člen 32. 
Kolikor dohodki pokojninskega fonda niso po

trebni za pokrivanje tekočih razhodkov in olvrz-
nosti, se z njimi povečuje fond. Imovina pokojnin
skega fonda mora biti naložena pri Državni hipote
kami banki (člen 32. uredbe o organizaciji državne 
rečno plovitve). 

Ш. d e l . 

Organi fonda. 

Člen 33. 
Pokojninski fond ima te-Ie organe: 
1.) skupščino delegatov, ki jih izvolijo člani 

fonda: 

2.) upravni odbor; 
3.) nadzorstveni odbor; in 
4.) upravnika. 

Skupščina članov pokojninskega fonda. 

Člen 34. 

Skupščino članov tega fonda sestavljajo dele
gati, izmed katerih izvoli vsaka skupina uslužben
cev, navedenih v členu 3. tega pravilnika pod A. 
1.), 2.), 3.), 4.) in 5.) in pod B. 1.), 2.) in 3.), po pet 
delegatov in prav toliko namestnikov. Delegati ali 
njih namestniki se izvolijo izmed onih uslužbencev, 
ki staino prebivajo v Beogradu ali v njegovi nepo-
srednji okolici, kakor v Pančevu, Zemunu in Čuka-
rici; izvolijo pa se s tajnim glasovanjem za tri leta. 
Delegati se morajo izvoliti o pravem času, tako da 
je mogoče sklicati skupščino, čim poteče mandat 
stari skupščini. Dan volitve in dan, ko naj se skliče 
skupščina, določi upravni odbor z odobritvijo direk
cije rečne plovitve, kar se razglasi v uradnem gla
silu direkcije rečne plovitve ali pa z razpisom naj
manj 15 dni pred volitvijo ali sestankom skupščine. 
V pozivu se mora označiti rok, do katerega je treba 
oddati glasovnice. Obenem se obvesti minister za 
promet, da odredi svojega odposlanca na skupščini. 

Za delegate smejo glasovati vsi člani, ki so do
vršili najmanj 21. leto starosti; izmed teh smejo biti 
izvoljeni samo oni člani, ki so naši državljani, ki so 
dovršili 25. leto starosti in ki niso bili s sodno sodbo 
obsojeni zaradi hudodelstva, koristoljubja. ali pre-
greškov kakor tudi ne disciplinski, razen če so po
sledice take kazni prestale. 

Upravnik fonda nima pasivne volilne pravice. 
Glasovanje se vrši na označeni dan z glasovni

cami, na katerih morajo biti čitno in razločno za
pisani kandidati po imenu, zvanju in službenem 
kraju. ' 

Vsak član mora izročiti svojo glasovnico v za
prti ovojnici, ki so jo podpisali člani volilne komi
sije, šefu svoje ali najbližje službene edinice na dan 
volitve med 8. in 12. uro ter dobiti od njega potrdilo 
o izročitvi. Volilec mora ob izročitvi zapreti ovoj
nico s posebno znamko in s tem izključiti možnost, 
da bi jo kdo odprl. V velikih središčih se izročajo 
glasovnice šefu edinice, ki je na bregu. Vsak šef, 
ki zbira glasovnice, mora voditi seznamek volilcev, 
ki ga mora poslati takoj s prejetimi glasovalnimi 
ovojnicami vred upravr fonda. Ovojnice brez pod
pisa volilne komisije niso veljavne. 

Uprava fonda predpiše natančnejše odredbe o 
tem, kako je glasovati in kako pošiljati glasovnico. 

Kdor poizkusi glasovati večkrat ali pri tem po
izkusu tudi uspe, se kaznuje disciplinski (člen 47., 
točke 4., 9., 10. in 17. pravilnika o uslužbencih 
rečne plovitve). Prav tako se kaznuje šef edinice. 
ki dopusti, da učini kdo drugi ali ki učini sam ne
pravilnost glede volitve delegatov. 

Vse volilno gradivo- uredi komisija treh članov, 
ki jih odredi uprava fonda. Direkcija rečne plovitve 
odredi izmed rednih članov fonda v Beogradu v ko
misijo enega svojega delegata, ki mu je dolžnost, 
prisostvovati poslovanju komisije in skrbeti za to., 
da se njeno poslovanje ujéma s predpisi tega pra
vilnika. -

Glasovi se preštejejo komisijski, izirj volitov pa 
razglasi uprava fonda. 

Izpraznjena mesta delegatov se popolnjujejo z 
namestniki. Namestniki izvoljenih delegatov so oni, 
ki so dobili za izvoljenimi delegati največ glasov. 
Ob enakem številu glasov odloči žreb. 

Delegati in njih namestniki dobe od uprave fonda 
pooblastilo. 

Poslovanje delegatov je častno in se no nagraja. 
Oni delegati, ki stanujejo izven Beograda, dobivajo 
brezplačno vožnjo po železnici ali ladji in dnevnice, 
ki jim pripadajo po pravilniku o začasnih in po
stranskih prejemkih uslužbencev rečne plovitve. Te 
stroške plačuje fond na potni račun, ki mu mora 
biti priloženo potrdilo, da se je delegat udeležil 
skupščine. Računi se predlagajo upravi v izplačilo 
najkesneje 30 dni po skupščini. Pozneje predloženi 
računi se smatrajo za zastarane. 

Redna skupščina se sestane enkrat na leto, iz
redna pa po sklepu upravnega ali nadzorstvenega, 
odbora, na pismeno zahtevo tretjine delegatov in 
na zahtevo direkcije rečne plovitve. Seje skupščine 
se vrše v Beogradu. 

Zahtevo za sklic izredne skupščine je treba ob
razložiti in v njej se mora označiti dnevni red. Iz 
redna skupščina sme sklepati samo o dnevnem redu, 
zaradi katerega je bila sklicana. 

Razglas mora navajati vselej, dnevni red, čas 
in kraj, kjer se bo vršila skupščina, kakor tudi, kdo 

jo sklicuje. Za skupščino jo treba določiti po mož
nosti nedeljo ali praznik. 

Skupščine se smejo udeleževati samo legitimi
rani delegati. V skupščino spadajo: upravni in nad
zorstveni odbor — katerih člani nimajo glasovalne 
pravice, če niso delegati in čo se sklepa o njih — 
kakor tudi upravnik kot poročevalec brez glaso
valne pravice. Skupščini prisostvuje tudi odposla
nec ministra za promet, ki je upravičen govoriti, ne 
pa glasovati. 

Pooblastila pregleda in verificira verifikacijski 
odbor, sestavljen iz treh delegatov, ki jih imenuje 
skupščina na predlog svojega predsednika. 

Predsednik skupščine je predsednik onega od
bora, ki je sklical skupščino; če se je sklicala skup
ščina na predlog delegatov, jo otvori predsednik 
upravnega odbora; če pa je bil upravni odbor iz-
menjen, jo otvori oni, ki ga je odredil minister za 
promet, da upravlja posle fonda (člen 39. tega pra
vilnika). 

Pred prehodom na dnevni red sestavijo in overo
vijo sklicatelji skupščine seznamek prisotnih dele
gatov. 

Skupščina zboruje samo en dan, po potrebi pa 
največ dva dni. 

Skupščina je javna in prisostvovati ji smejo tudi 
ostali člani fonda, toda ločeno od delegatov in brez 
pravice, sodelovati pri zborovanju. Če poslušalci mo
tijo zborovanje, jih je predsednik upravičen odstra
niti. Drugače pazi predsednik, da razpravlja skup
ščina mirno in da se varuje svoboda govora. 

Skupščina izvoli zapisnikarja, dva skrutinatorja 
in tri overovatelje skupščinskega zapisnika. 

Skupščina razpravlja samo o onih predmetih, ki 
so na dnevnem redu. Vsak delegat sme govoriti 
samo enkrat o predmetu, ki je na dnevnem redu, 
in sicer najdlje pol ure. 

Predlagatelj ima pravico do sklepne besede; po
ročevalec o predmetu, predsednik upravnega in 
predsednik nadzorstvenega odbora pa imajo pra
vico, govoriti zaradi pojasnil, kadarkoli se jim zdi 
potrebno. 

One, ki posezajo v besedo in motijo razprav
ljanje, sme predsednik prvič opominjati in drugič 
ukoriti; potom pa je upravičen, skupščini predlagati, 
naj se izključijo iz skupščine. 

Ko je lista govornikov izčrpana in razprava kon-
1 čana, da predsednik predmet na glasovanje. 

Glasovanje v skupščini je javno ter se vrši z 
vstajanjem, pa tudi imenoma, če se na prvi način 
ne moro ugotoviti večina. 

0 zborovanju skupščine vodi zapisnikar zapisnik, 
ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in trije ove-
rovatelji. Zapisniku se prilože overovljen seznamek 
prisotnih delegatov, poročila, predlogi in ostali do
kumenti. Original zapisnika shrani uprava fonda v 
svoj arhiv. 

Člani upravnega in nadzorstvenega odbora se 
volijo s tajnim glasovanjem. 

Skupščina je sklepčna, če ji prisostvuje nadpolo-
vično število delegatov; sklepa z navadno večino 
glasov, razen če ni predpisana; s tem pravilnikom 
kvalificirana večina. 

Dan, ko naj se sestane skupščina, z dnevnim 
redom vred se mora razglasiti 15 dni prej. Če ne 
pride na skupščino dovolj delegatov ali njih namest
nikov, so vrši skupščina osem dni pozneje s tolikim 
številom delegatov ali njih namestnikov, kolikor jih 
je prisotnih. Na to skupščino je treba pozvati dele
gate najkesneje pet dni pred sestankom, v pozivu 
pa se mora označiti, da bo sklepala skupščina no 
glede na število prisotnih delegatov ali namestnikov. 

Redna skupščina vrši te-le posle: 
*l.a) Prva redna skupščina izvoli osem članov 

upravnega in štiri člane nadzorstvenega odbora in 
prav toliko namestnikov. 

b) Ostalo redne skupščine izvolijo člane uprav
nega odbora in isto število namestnikov namesto 
onih, ki morajo po členu 35. tega pravilnika izsto
piti prihodnje leto; tudi izvolijo za tri Jeta štiri člane 
nadzorstvenega odbora, ko jim poteče mandat. 

2.) Sklepa o letnem poročilu upravnega in nad
zorstvenega odbora kakor tudi o zaključnem računu 
pokojninskega fonda ter predlaga direkciji rečne 
plovitve za prometnega ministra razrešnico uprav
nemu in nadzorstvenemu odboru. 

3.) Sklopa o predlogu direkcije ročne plovitve za 
prometnega ministra glede iapremembe ali dopol
nitve toga pravilnika. 

4.) Sklepa o predlogih, ki jih priglasi najmanj 
pet delegatov pismeno osem dni prej. 

5.) Izvoli komisijo po členu 43. tega pravilnika. 
6.) Sklepa o. prestanku pokojninskega fonda v 

primeru, navedenem v členu 44. tega pravilnika. 
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Za sklepe po točkah o.) in 6.) tega člena je treba, 
da so prisotna štiri petine delegatov ali njih namest
nikov; da pa jo sklep polnovoljaven, so potrebne tri 
četrtine glasov vseh prisotnih članov. 

Upravni odbor. 

Člen 35. 
Upravni odbor upravlja vse posle fonda, dohodke 

in imovino po tem pravilniku ter je za poslovanje 
kazenski in materialno odgovoren pred vsemi ob
la s t vi. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, ki ga od
redi minister za promet, in osem članov, izmed ka
terih izvolijo na letni skupščini po enega -delegati 
poedinih skupin, navedenih v prednjem členu. Pred
sednik in vsak član ima svojega namestnika; ti na
mestniki se odrede ali izvolijo na isti način. 

Za člane upravnega odbora smejo biti izvoljeni 
samo oni delegati, ki so starejši od 30 let in so 
najmanj tri leta zdržema člani fonda. Člani uprav
nega odbora in njih namestniki se izvolijo za tri 
leta; v prvem letu izstopita po žrebu dva člana, v 
drugem in tretjem letu izstopijo po trije prvoizvo-
Ijeni člani, dalje pa avtomatično po redu izvolitve. 
Stari člani sinejo biti iznova izvoljeni. Če se izprazni 
mesto člana upravnega odbora, se pokliče za pre
ostalo dobo na njegovo mesto namestnik. 

Vsak član mora sprejeti izvolitev v upravni od
bor; če pa je bil ikdo zaporedoma izvoljen dve leti, 
mu je tretjič ni treba sprejeti, člani obeh odborov in 
upravnik dobivajo za svoj trud honorar, ki ga določi 
skupščina in ki obremenja Lui ovin o fonda. 

Izvoljeni delegati prestanejo biti člani upravnega 
odbora: 

a) če jim poteče mandat; 
b) če izgube pasivno volilno pravico; 
c) če se disciplinski kaznujejo ali postavijo pred 

Upravnik. 

Člen 37. 
Pokojninski fond ima tudi upravnika, na čigar 

položaju je šef za socialno zavarovanje osebja dr
žavne rečne plovitve. Upravnik prisostvuje vsem 
sejam upravnega in nadzorstvenega odbora in skup
ščinam delegatov ter mora skrbeti, da se vrše vsi 
sklepi in vse rešitve po zakonu, po teh in ostalih 
veljavnih predpisih; zato mora, ustaviti izvršitev 
vsega onega, kar smatra, za nasprotno zakonu, tem 
in ostalim predpisom. V tem primeru mora takoj 
obvestiti direkcijo rečne plovitve in spraviti: stvar 
pred skupno sejo upravnega in nadzorstvenega od
bora. Če se na tej seji no doseže soglasnost, mora. 
predložiti stvar po direkciji rečne plovitve ministru 
za promet.v končno odločitev. 

Upravnik predstavlja in zastopa fond pred vsemi 
oblastvi in tretjimi osebami ter izvršuje, vse sklep?, 
skupščine, upravnega in nadzorstvenega odbora, 
kolikor no nasprotujejo predpisom tega pravilnika, 
kakor tudi vse admiiidstrativno-finančne posle fonda 
po predpisih tega pravilnika. 

dis-

Osebje, material, pohištvo. 

Člen 38. 
Za opravljanje pisarniških poslov daje direkcija 

rečne plovitve na razpolago potrebno osebje, Jokal, 
material in pohištvo. Vse posle, zlasti pa računske, 
po tem pravilniku morajo opravljati organi rečne 
plovitve-točno in vestno. 

• 
Vrhovno nadzorstvo. 

Člen 39. 
Vrhovno nadzorstvo nad celokupnim poslova-
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pravilnika 
d) če po členu 39. tega pravilnika minister za 

promet razpusti odbor. 
Podpredsednika postavi minister za promet iz

med izvoljenih članov upravnega odbora, zapisni
karja upravnoga odbora pa izvolijo člani odbora iz
med sebe. Predsednika zastopa v dolžnosti podpred
sednik. 

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik na 
predlog upravnika fonda najmanj enkrat na. mesec, 
po potrebi pa tudi večkrat. Seje se sklicujejo vsaj 
en dan prej s pismenim vabilom, ki mora navajati 
dan, čas, kraj in dnevni red. 

Na dnevni red se smejo postavljati samo oni 
predmeti, ki spadajo v področje upravnega odbora. 
Taki predmeti se morajo postaviti na dnevni red, če. 
to zahtevajo vsaj trije člani upravnega ali nadzor
stvenega odbora. 

Seje upravnega odbora niso javne. Glasovanje 
je javno. 

Za sklepčnost je treba, da je prisotna poleg pred
elana večina članov upravnega odboja, 

Minister za promet kontrolira po svojih organih, 
ali organi tega fonda pravilno uporabljajo predpise 
tega pravilnika in ali redno izpolnjujejo svoje ob
veznosti; če opazi nepravilno poslovanje, sme od
rediti, da se skličejo samoupravni organi fonda, na 
katerih seje pošlje svoje poročevalce. 

Minister za promet sme razpustiti samoupravne 
organe tega fonda. Če se novi organi k.kakršnihkoli 
razlogov ne morejo izvoliti o pravem času, sme mi
nister za promet do volitve imenovati te organe. 

Zapisniki o sejah samoupravnih organov fonda 
se pošiljajo po direkciji tečne plovitve, v prepisu 
ministru za promet, ki sme v osmih dneh od dne, 
ko jih ministrstvo prejme.«razvelja.viti vsak sklep, 
ki nasprotuje temu pravilniku. 

Izvrševaje vrhovno nadzorstvo nad tem fondom, 
obtožuje minister za promet pri pristojnem disciplin
skem in sodnem oblastvu organe samoupravnih teles 
toga fonda, v katerih poslovanju bi se pokazalo zna
menje pregreška ali zlorabe. 

Minister za promet sme izrekati denarne kazni 
do 600 dinarjev zoper odgovorne osebe samouprav-

strativno-pravnega odseka s socialnim zavarovanjem 
osebja in personalnega odseka pri direkciji rečne 
plovitve; stroški za komisijo pa obremenjajo fond. 
V spornih primerih, koliko in kakšnih Jet naj se 
prizna poedincem za pokojnino, odredi to minister 
za promet s svojim odlokom. 

Upravni odbor pokojninskega fonda izračuni na 
podstavi pravil zavarovalne tehnike, kolik vlog (pre
mijska rezerva) je potreben za priznanje gorenjih 
let za pokojnino na podstavi plače in stanarine pri 
direkciji rečne plovitve na dan 1. januarja 1928. Pri 
uslužbencih iz'prvega odstavka člena 117. v pravil
niku o uslužbencih rečne plovitve obremenja. ta vlog 
direkcijo rečne plovitve. Če pa bi se uredilo vpra
šanje glede vplačila pokojninskih V.logov za minulo 
službeno dobo pri državnih prometnih napravah z 
izpremembami zakona o državnem prometnem oseb
ju na drugi osnovi, bo veljala ta osnova tudi za te 
uslužbence. Ostale uslužbence obremenja oni vlog 
(premijska rezerva), ki je potreben, da se všteje čas 
pred dnem 1. januarja 1926., in polovica onega vloga 
(rezerve), Id je potreben, da se všteje čas od dne 
1. januarja 1926. do dne 1. januarja 1928., druga 
polovica toga vloga (premijske rezerve) pa obre
menja direkcijo rečne plovitve. Doslej pobrani vlogi 
za pokojninski fond pri direkciji rečne plovitve se 
vračunijo ob vplačevanju gorenjih vlogov (premij
ske rezerve). 

Te vloge, odnosno prispevke, morajo vplačati 
člani s 6%nimi obrestmi vred najkesneje v petih 
letih, direkcija pa jih mora vplačati takoj, ko »topi 
ta pravilnik v veljavo. 

Leta po členu 117. pravilnika o uslužbencih rečne 
plovitve velljajo za pokojnino iz tega fonda samo 
takrat in tolike-, kadar in koliko so bili vlogi de
janski vplačani. 

Člen 43. 
Če državna rečna plovitev iz kakršnihkoli raz

logov preide ali se pretvori v drugo napravo in tako 
izpremeni svoj dotedanji pravni položaj, se prenesejo 
vse pravice in obveznosti direkcije rečne plovitve 
po tem pravilniku na ono osebo alli napravo, ki 
prevzame od direkcije rečne plovitve državni plovni 
park in ostalo njeno imovino ali ki se izcimi iz dr
žavne rečne plovitve. 

V vseh ostalih primerih, kjer bi državna rečna 
plovitev prestala, poravna direkcija rečne plovitve 
pokojninskemu fondu svoje dolgove, ki se ugotove 
v trenutku njenega prestanka. 

Za likvidacijo pravnih odnošajev v prednjih pri
merih odredi izredna skupščina pokojninskega fonda 
posebno komisijo, da se za.varujejo pravice in koristi 
pokojninskega fonda in njegovih članov. Po skon-
čanem delu skliče ta komisija skupščino, ki sklene, 
ali in v kakšni obliki naj obstoji pokojninski fond 
še nadalje, ali pa naj se izvrši njegova likvidacija. 
Za sklep o likvidaciji je treba kvalificirane večine 
po členu 34. tega pravilnika. 
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enaki porazdelitvi glasov odloči glas predsedujočega 
člana. O poslovanju tega odbora se vodijo zapisniki, 
ki jih podpisujejo vsi člani upravnega odbora, 
upravnik in zapisnikar. 

Nadzorstveni odbor. 

Člen 36. 
Nadzorstveni odbor mora nadzirati celokupno 

poslovanje upravnega odbora. Skupščini predlaga 
poročilo o letnem poslovanju upravnega odbora z 
mnenjem, ali naj se mu podeli razrešnica. Uprav
nemu odboru in skupščini prijavlja vse, kar naspro
tuje po njegovih mislih v poslovanju upravnega 
odbora veljavnim zakonom, temu pravilniku ali skle
pom skupščine ali kar škoduje koristim fonda sa
mega. 

^ Nadzorstveni odbor sestavljajo predsednik in 
štirje člani. Predsednika in njegovega namestnika 
postovi minister za promet, po dva člana pa izvolijo 
delegati iz pokojninsko skupine A in delegati iz po
kojninske skupine B (člen 3. tega pravilnika). Vsak 
član ima svojega namestnika, ki se izvoli na isti 
način. 

Glede poslovanja tega odbora v sejah kakor tudi 
glede kvalifikacije članov in njih namestnikov ve
ljajo analogno odredbe prednjega člena. Nadzor
stveni odbor je sklepčen, če so zbrani najmanj' trije 

& člani ali namestniki. 
Nadzorstveni odbor je popolnoma nezavisen od 

upravnega odbora in samostalen, za svoje poslo
vanje pa je odgovoren skupščini. 

nika in naredb, izdanih na njega podstavi. 
Minister za promet je pristojen, tolmačiti in po

jasnjevati ta pravilnik. 

Člen 40. 

Minister za promet sme prenesti svojo oblast po 
tem pravilniku na svoje organe. 

IV. d e l . 
Prehodne odredbe. 

Člen 41. 
Člane in namestnike začasnega upravnega in 

nadzorstvenega odbora pokojninskega fonda odredi 
direkcija rečne plovitve. po določilih členov 34. 
do 36. tega pravilnika. Ta začasna uprava ukrene 
vse, česar je treba, da začne pokojninski fond poslo
vati, in da se izvolijo delegati članov za prvo skup
ščino, ki se mora sestati najkesneje do dne 31. татса 
1929. 

V. d e l . 

Končne odredbe. 

Člen 42. 
Ko stopi ta pravilnik v veljavo, določi direkcija 

rečne plovitve na predlog komisije v dveh mesecih 
vsakemu članu tega fonda, koliko in kakšnih služ
benih lét se mu priznava za pokojnino po pravilniku 
o uslužbencih rečne plovitve (člen 117. pravilnika o 
uslužbencih теспе plovitve). To komisijo sestavljajo 
šefi personalnega odseka pri ministrstvu, admirii-

Pre9tanek pokojninskega fonda. 

Člen 44. 
Če pokojninski fond prestane, mora poskrbeti 

pose-bua komisija, izvoljena na skupščini, na kateri 
se je sklenila likvidacija pokojninskega fonda, da se 
poberejo-terjatve in izplačajo eventualni dolgovi 
fonda, ter ukreniti vse, česar je treba, da zavaruje 
pridobljene pravice upokojencev in čla-nov fonda pri 
javnem pokojninskem zavodu ali koncesionirani za
varovalni družbi. Za sklepe te komisije je treba odo
britve ministra za promet. 

Kdaj stopi ta pravilnik v veljavo. 

Člen 45. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v 

«Službenih N ovin ah». Vlogi, predpisani po tem pra
vilniku, se računijo in plačujejo že od dne 1. janu
arja 1928. 

V B e o g r a d u , dne 24. avgusta 1928.; 
. M. S. br. 14.335/28. 

Minister za promet: 
A. M. Stanič s. r. 

316. 
Na predlog rektorata beograjske univerze št. 2629 

z dne- 5. julija 1928. odobrujem ta-le 

Pravilnik 
o nostrifikaciji inozemskih diplom 

medicinske fakultete.* 
* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 14. septembra 1928., st. 213/LXIX. 

&>. 



91. 630 Letnik X 
I. Kdor želi, da bi se mu v naši državi nostri

ficirala doktorska diploma, pridobljena na medicin
ski fakulteti v inozemstvu, mora predložiti: 

1.) Originalno diplomo. 
2.) Potrdilo o državljanstvu. 
3.) Izpričevalo o zrelostnem izpitu srednje šole 

v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
4.) Uradni dokument o študijah (vpisana in po

slušana predavanja, opravljeni izpit z ocenami). 
5.) Prošnjo, da bi se mu nostrificirala diploma. 
Prosilec mora položiti takso za nostrifikacijo v 

znesku 500 dinarjev po zakonu o taksah. 
Ko svet medicinske fakultete pregleda predlože

ne dokumente, odredi komisijo, pred katero mora 
opravljati prosilec izpite: 

II. in Ш. rigoroza (farmakologijo, občo pato
logijo in patološko anatomijo, interno medicino, psi
hiatrijo z nevralogijo in otroško medicino iz II. rig'o-
roza: kirurgijo, .ginekologijo, oftalmologijo, dermato-
vunerologijo, sodno medicino in higieno iz Ш. rigo-
roza). 

II. Svet medicinske fakultete oprosti zgoraj na
vedenih pogojev edino in izjemoma one prosilce, o 
katerih spozna, da so se posebno odlikovali s stro
kovno in znanstveno izobrazbo. 

III. Te odredbe veljajo za one prosilce, ki pri
dobe inozemsko doktorsko diplomo, ko že stopi ta 
uredba v veljavo. 

V B e o g r a d u. dne 3. septembra 1928.; 
P. br. 14.140. . . . . . 

Minister za prosveto: 
Milan Grol s. r. 

317. 
Pravilnik 

o sprejemanju in strokovnem izobražanju 
pripravnikov za uradnike poštno-telegraf-
sko-telefonske stroke kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 
Člen 1. >-

Na podstavi členov 6., 12., 14., 15., 51., 53. in 
točke 5.) člena 62. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih in člena 2. uredbe o 
organizaciji ministrstva za pošto in telegraf pred
pisujem po zaslišanju poštno - telegrafskega sveta 
ta-le pravilnik za sprejemanje in strokovno izobra-
žanje pripravnikov I., II. in Ш. uradniške kategorije 
v resortu ministrstva za pošto in telegraf, izvzemši 
poštnohranilno službeno grano. 

Člen 2. 

Pripravniki vseh kategorij se sprejemajo po na^ 
tečaju ter se postavljajo za pripravnike po uradni
škem zakonu. 

Natečaje za pripravnike I. in II. kategorije ob
javlja ministrstvo, za Ш. kategorijo pa jih objav
ljajo direkcije pošte in telegrafa, in sicer v «Službe
nih Novinah», v krajevnih listih in z razglasi pri 
poštnih uradih. 

Člen 3. 

Natečaj mora obsezati: 
1.) Število kandidatov - pripravnikov po katego

rijah. 
2.) Pogoje po členih 2., 4., 6. in 12. uradniškega 

zakona. 
3.) Obvezo kandidatov, da bodo po enoletni 

praksi pri pošti, telegrafu in telefonu redno obisko
vali strokovni tečaj ter se po njem zglasili k pred
pisanemu izpitu. 

Sprejeti pripravniki morajo opraviti predpisano 
prakso pri državnem poštnem in telegrafskem ura
du: dovoljeno jim je, v prošnji za sprejem označiti 
najmanj tri kraje, kjer žele službovati. 

4.) Pogoj, da ni kandidat oženjen ali kandidatinja 
omožena. 

5.) Urad, ki naj se mu prediože prijave, in rok, 
do katerega morajo vložiti kandidati svojeročno 
spisane, podpisane in kolkovane prošnje z vsemi po
trebnimi prilogami. 

6.) Dan, ko se morajo sprejeti kandidati prijaviti 
na- službo. 

Člen 4. 

Zbrane in po kvalifikaciji urejene prijave kandi
datov predloži personalni odsek ministrstva ali obči 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 14. septembra 1928., št. 213/LXIX. 

odsek direkcije najkesneje v petih dneh po kon
čanem natečaju komisiji, ki jo sestavljata: 

pri ministrstvu poštno-telegrafski svet. 
pri direkciji uprava direkcije. 
Referent te kondsije z glasovalno pravico je pri 

ministrstvu šef personalnega odseka, pri direkciji pa 
referent personalne sekcije. 

O izboru kandidatov se vodi podroben zapisnik. 
Prvenstveno se sprejemajo moški, zlasti z zna

njem tujih jezikov, ženske pa največ do. ene četrtine 
potrebnega števila. 

Mnenje komisije glede kandidatov se mora pred
ložiti zaradi postavitve s prijavami in zapisnikom 
vred generalnemu direktorju ali direktorju. 

Člen 5. 
Izbrani kandidati se postavijo takoj po členu 2. 

tega pravilnika ter se o tem takoj obvestijo. 
Priloge k prošnjam odklodjenih kandidatov se 

vrnejo lastnikom z obvestilom, da niso sprejeti. 

Člen 6. 

Sprejeti kandidati se morajo javiti na službo 
določenega dne; nadalje pa se postopa po členih 88. 
in 102. uradniškega zakona. 

Člen 7. 
Upravniki poštnih, telegrafskih in telefonskih 

uradov, kjer so pripravniki v praksi, morajo skrbeti, 
da jih pripravljajo ves čas njih pripravniške službe 
enako v vseh granah poštno-telegrafsko-telefonske 
službe. -

Da se to pravilno izvrši, morajo upravniki kakor 
tudi ostalo uradniško osebje pripravnike postopno 
uvajati v posel, nadziraje njih poslovanje po starej- j 
šinsko in po učiteljsko. Uvajati jih morajo v litera
turo, ki jo bodo potrebovali pozneje, ter jim. dajati 
na razpolago strokovne knjige, pravilnike, razpise in 
«Poštansko - Telegrafske Vesnike». Z lepimi zgiledi, 
strokovnimi pojasnili in navodili naj .jim razširijo 
krog znanja za stroko, ki se ji posvečujejo. 

O uspehu poslovanja teh pripravnikov predlože 
upravniki koncem vsakega trimesečja direkcijam 
posebno poročilo; pripravnike II. in ITI. kategorije, 
ki ne pokažejo povoljnega uspeha, direkcije even
tualno tudi odpuste, pripravnike I. kategorije pa 
predlagajo ministrstvu za odpustitev. 

Če se dokaže, da je pripisovati neuspeh teh pri
pravnikov neskrbnosti bodisi upravnikovi, bodisi 
dragih organov, odrejenih za poučevanje pripravni
kov, mora postopati direkcija zoper dotične organe 
kar najstrože po zakonu. 

Če se upravnik premesti, mora izročiti prejšnji 
upravnik nasledniku pismeno poročilo o oceni pri
pravnikov, za katere je skrbel; če pa se premesti 
pripravnik, mora poslati njegov dotedanji upravnik 
točno poročilo upravniku poštnega urada, kamor jo 
pripravnik premeščen. 

Člen 8. 
Po enoletni praksi pripravnikov, postavljenih po 

uradniškem zakonu, morajo izvršiti upravniki pošt
nih in telegrafskih uradov, kjer so bili ti pripravniki 
v praksi, s pripravniki kratek izpit ter sestaviti se-
znamek, ki ga pošljejo direkciji. 

Ta seznamek mora obsezati: 
1.) Pripravnikovo ime in njega priimek. 
2.) Za kateri tečaj se prijavlja. 
3.) Katerega dne je vstopil v prakso in kdaj je 

bil postavljen za pripravnika po uradniškem zakonu. 
4.) Kolika je njegova strokovna izobrazba. 
5.) Kakšnega vedenja je v službi in izven nje. 
6.) Kakšna je njegova marljivost in zanesljivost 

v službi. 
7.) Koliko časa je izostal od službe in koliko 

časa je boloval. 
Člen 9. 

Pripravniki I. in H. kategorije morajo obiskovati 
po enoletni praksi pri poštnem, telegrafskem in tele
fonskem uradu višji poštno-telegrafski tečaj, ki traja 
deset mesecev (od dne 1. oktobra do dne 31. julija). 

Pripravniki III. kategorije se pokličejo po eno
letni praksi v nižji poštno-telegrafski tečaj, ki traja 
pet mesecev pri direkciji pošte in telegrafa. 

Člen 10. 
Pripravniki odidejo zaradi obiskovanja tečaja na 

določeni dan tja, kjer se bo vršil tečaj, ob državnih 
stroških. 

Pripravniki se dodele za. čas tečaja v prakso in 
poslovanje poedinim poštno-tolegrafsko-telefonskim 
napravam na sedežu tečaja, pri katerih dobivajo tudi 
svoje prejemke. 

Člen 11. 

Predmeti tečaja so določeni s pravilnikom o 
državnih strokovnih izpitih, učni program pa izdela 
generalni direktor, ko jo zaslišal poštno-telegrafski 
svet. 

Člen 12. 

Starejšine in učitelje tečaja za poedino predmete 
in poslovodjo postavlja minister izmed uradnikov 
I. kategorije, izvzemši učitelje za telegrafsko mani
pulacijo, in sicer vso iz resorta ministrstva za pošto 
in telegraf. Učitelj za vojašiko poštno-telegrafsko-
telefonsko službo smo biti tudi vojaška oseba. 

Minister za pošto in telegraf določi pred začet
kom tečaja honorar starejšim, učiteljem in poslo
vodji. Ta honorar se izplačuje mesečno na sezna
mek, ki ga je sestavil poslovodja in overovil starej-
šina tečaja. 

Člen 13. 

O poteku predavanj in o redoljubnosti učencev se 
vodi dnevnik, v katerega vpisuje vsak učitelj svoje 
opazke. 

Ker se smatra tečaj za službo, veljajo za slu
šatelja tečaja obče odredbe in disciplinski predpisi 
uradniškega zakona. Glede slušatelja, ki zaradi bo
lezni no obiskuje tečaja vsaj polovico določenega 
časa, se smatra, da tega tečaja ni obiskoval. 

Člen 14. 
Starejšina tečaja nadzira delovanje učiteljev in 

uspeh učencev ter zato čim pogosteje prisostvuje 
predavanjem; med tečajem sklicuje seje učiteljev in 
skrbi vobče, da izpolni tečaj zahteve, ki se pričaku
jejo od njega. 

Poslovodja tečaja pomaga starejšim pri admini
straciji. 

Člen 15. 
V prvi polovici desetega, odnosno petega me

seca so predavanja v tečaju končajo in učiteljski 
zbor določi dan tečajnih1 izpitov, ki se morajo opra
viti v drugi polovici desetega, odnosno potega 
meseca. 

Izpraševalno komisijo iz poodinih predmetov se
stavljajo predmetni učitelji in en član učiteljskega 
zbora. 

Vprašanja se dajo ustno: če kandidat ne od
govori niti na tri dana vprašanja, se smatra, da iz
pita iz dotičnega predmeta ni opravil. 

Izpit iz ne opravil j enega predmeta se ponavlja čez 
tri mesece; kandidat, ki ne opravi tudi ponavljalnega 
izpita ali ki je dobil pri tečajnem izpitu slabo ocene 
iz štirih predmetov, se odpusti iz službe ter ne sme 
biti v poštno-telegrafsko-telefonski stroki več po
stavljen. 

Ocene pri izpitu so: «odličen» (5), «prav dober» 
(4), «dober» (3) in «slab» (2), o čemer se izda di
ploma s podpisi učiteljskega zbora. 

Uspeh tečajnega izpita se vpiše v usl.užbenski list 
dotičnega pripravnika. 

Člen 16. 

Pripravniki TI. in IH. kategorije se pošljejo po 
dovršenem tečaju proti povračilu potnih stroškov na 
službo k poštnim, telegrafskim in telefonskim ura
dom, pripravniki I. kategorije pa na službo k direk
cijam ali ministrstvu zaradi administrativno prakse. 

Člen 17. 

Odredbe pravilnika o opravljanju državnih stro
kovnih izpitov veljajo tudi za pripravnike, sprejete 
po tem pravilniku. 

Ta pravilnik stopi v veljavo danes in z njim se 
ukinja pravilnik o sprejemanju in strokovnem iz
obražanju pripravnikov za uradnike poštno-telograf-
sko-telefonske stroke kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev št. 34.579 z dne 12. junija 1926.* 

V B e o g r a d u , dne 4. septembra 1928. 

Minister za pošto in telegraf: 
B. Kujundžić s. r. 

318, 
Vpoštevaje pogoje, predpisano s pravilnikom o 

sprejemanju in strokovnem izobražanju pripravni
kov za uradnike poštno-telegrafsko-telefonsko stro
ke, kakor tudi predmete, določene s pravilnikom o 
opravljanju državnih strokovnih izpitov za uradnike 
v resortu ministrstva za pošto in telegraf, izvzemši 
poštnohranilnično službeno grano, predpisujem na 
podstavi člena 11. prvoomenjenega pravilnika ta-le 

* Uradni list z dne 24. julija 1926., št. 288/67. 
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Učai program 
za višji in nižji poštno-telegrafski tečaj.* 

1.) Poštn» služba (za- višji tečaj v obsegu sku
pino B člena 4. v pravilniku o državnih strokovnih 
izpitih, za nižji tečaj v obsegu skupine B člena 9. 
v istem pravilniku, izvzemši geografijo, blagajniško 
službo in polaganje računov). 

2.) Telegrafska in telefonska služba (za višji 
tečaj v obsegu skupine C člena 4., za nižji tečaj v 
obsegu skupine C člena 9. v pravilniku o državnih 
strokovnih izpitih, izvzemši poslednje tri tehnične 
predmete v členu 9.). 

3.) Telegrafska manipulacija na Morsejevem apa
ratu (za višji in nižji tečaj). 

4.) Telegrafska manipulacija na Hughosovem 
aparatu (za nižji tečaj po potrebi). 

5.) Zakonoclajstvo (za višji tečaj v obsegu sku
pine A členov 4. in ó.. za nižji tečaj v obsegu sku
pine Л člena 9. v pravilniku o državnih strokovnih 
izpitih). 

6.) Poštno-telegrafska geografija (za višji tečaj: 
a) kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: smeri 
odpošiljanja poštnih pošiljk; pregled poštnih promet
nih prog vseh vrst, pregled telegrafskih in tele
fonskih prometnih prog vseh vrst; b) evropske dr
žave in glavna mesta: pregled mednarodnih ambu
lantnih prog in njih naziv, pregled neposrednjega 
kartiranja in poznanje izmeničnih pošt, mednarodne 
telegrafske in telefonske proge vseh vrst, poznanje 
kontrolnih, neposredno zamenjajočih postaj za žično 
in brezžično telegrafijo, smeri odpošiljanja med
narodnih telegramov; e) organizacija in sedeži 
poŠtno-telegrafsko-tolefonskih uprav v evropskih 
državah in največjih izvonevropskih državah; d) iz-
venevropske države, kolonije in glavna mesta: smeri 
poštnih prekomorskih prog, izvenevropski kabli sve
tovnega pomena, postaje za zamenjevanje radijskih 
telegramov). (Za nižji tečaj isto gradivo v zmanjša
nem obsegu.) 

7.) Poštno-telegrafska ekonomska služba (za višji 
tečaj v obsegu skupine4 E členov 4. in 5. v pravilniku 
o državnih strokovnih izpitih, za nižji -tečaj pa v 
zmanjšanem obsegu). 

, 8.) Blagajniška služba in polaganje računov (za 
višji tečaj, za nižji tečaj pa v zmanjšanem obsegu). 

9.) Poštnohranilnična in čekovna služba (za višji 
tečaj, za nižji tečaj pa v zmanjšanem, obsegu). 

10.) Tehnična telegrafsko-telefoneka služba (za 
višji, tečaj v obsegu skupine D členov 4. in 6., za 
nižji tečaj pa v obsegu posrednjih treh tehničnih 
predmetov skupine C člena 9. v pravilniku o držav
nih strokovnih izpitih). 

11.) Pravila vojaške poštno-telegrafsko-telefon-
ske službe (za višji in nižji tečaj). 

Ta učni program velja od današnjega dne; z njim 
se ukinja učni program, predpisan z odločbo št. 41.736 
z dne 29. julija 192«. 

V B e o g r a d u , dne 4. septembra 1928.; 
št. 38.182. „ , . , . ' , . 

. Generalni direktor: 
M. Đorđević s. r. 

3 1 9 . 
Razpis o uporabljanju največje, ugodnosti 

za blago, ki izvira iz Estonije.* 
Kakor me je obvestilo ministrstvo za zunanje 

posle z dopisom U. br. 4186 z dne 6. septembra 1928., 
je doseglo to ministrstvo z estonsko vlado sporaz
um o uporabljanju največje ugodnosti za. blago na
šega izvora ob uvozu v Estonijo in Estonija bo to 
objavila dne 10. septembra 1928.; pri tem si je iz
govorila, da razglasimo tudi mi istega dne>, da bomo 
postopali z blagom estonskega izvora po največji 
ugodnosti, kar tudi činimo z objavo tega razglasa. 

Pričenši z današnjim dnem je treba torej na pod
stavi tega sporazuma in v zvezi s členom 23. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi postopati z bla
gom, ki izvira iz Estonije, ob uvozu v našo krail.je-
vino po največji ugodnosti. 

V B e o g r a d u , dne 7. septembra 1928.; 
C. br. 34.015. 

Minister za finance: 
dr. N. Stibotić s. T. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 14. septembra 1928., št. 213/LXIX. — 
Pravilnik o državnih strokovnih izpitih glej v Urad
nem listu z dne 24. julija 1926., št. 287/67. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. septembra 1928., št. 209/LXVIII. 

320. 
Odločba, s katero se podaljšuje rok za 
uporabljanje ugodnosti iz občih opazk k 

XV. delu uvozne carinske tarife.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi sem odredil: 
Rok, določen z razpisom C. br. 14.230 z dire 

12. aprila 1928.** m podaljšan z razpisom C. br. 
22.850 z dne 16. junija 1928.,*** po katerem so imeli 
uvozniki pravico, obvestiti do dne 31. avgusta 1928. 
generalno direkcijo carin o izvršenih naročilih, ki 
ne prispejo neposredno na njih ime, se podaljšuje do 
vštetega dne 30. septembra 1928. 

V B e o g r a d u , dne 7. septembra 1928.: 
C. br. 34.065. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

Listi, ki jih je dovoljeno uvažati 
in razširjati.1 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
lir. 9045 z dne 7. septembra 1928. je dovoljeno, uva
žati v našo državo in razširjati v njej list «Makedo
nija», ki izhaja v grškem jeziku v Solunu, ker je 
njegova sedanja pisava korektna in ker ne prinaša 
ničesar, kar bi nasprotovalo koristim naše države. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 9571 z dne 7. septembra 1928. je dovoljeno, uva
žati v našo državo in razširjati v njej hebrejski pro-

I fesionalni list «Egyenlöseg», ki izhaja v madžar
skem jeziku v Budimpešti, ker ne piše zoper koristi 
naše države. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 9251 z dne 7. septembra 1928. je dovoljeno, uva
žati v našo državo in razširjati v njej list «Klagen-
furter Zeitung», ki izhaja v Klagenfurtu (Celovcu, 
Avstrija), ker ne piše zoper našo državo. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in 
razširjati.1 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 9265 z dne 5. septembra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej. list «Svi
jet», ki izhaja, v Združenih ameriških državah, v i 
New Yorku, Pittsburgu, Chicagu i. dr., ker piše zo
per nišo državo in žali Njegovo Veličanstvo kralja. 

Vet, br. 752. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 10. do dne 16. septembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

P a s j a s t e k l i n a . 
Črnomelj: Crešnjevec (KTvavčji vrh 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a , 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec). Kamnik: Kanmik (Kamnik 
1 dvorec), Križ (Križ 1 dvorec). Litija: Ктка (Mevce 
1 dvorec), Muljava (Muljava 2 dvorca). Ljubljana, 
okolica: Zelirnlje (Zapotok 1 dvorec). Radovljica: 
Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec). 

S v i n j e k a r d e č i c a . 
Kočevje: Podgora (Podgorica 2 dvorca). Ljub

ljana, okolica: Dobrunje (Dobrunje 1 dvorec). Lo
gatec: Rakek (Ivanje selo 1 dvorec), Dolenji Loga
tec (Dolenji Logatec 1 dvorec). Novo mesto: Toplice 
(Podturn 1 dvorec). 

Ö e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 19. septembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

U. br. 9993/4. 
Razglas. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 3162. 
Razglas* 

1919 

Na podstavi § 12. akcijskega regulativa in poob
lastitve gospoda ministra za trgovino in industrijo 
z dne 30. aprila 1928., br. 9850/П, odobrujem izpre=-
membe §§ 1., 2., 7., 16., 17., 23., 24., 26. in 27. pravil 
za Križevsko industrijo, d. d. v Ljubljani, po sklepu 
rednega občnega zbora a dne 7. julija 1928. 

Izpromemba pravil se nanaša v glavnem na bese
dilo družbene firme, ki se glasi odslej: Delniška 
trgovska in industrijska dražba Hartner, d. d., in na 
premestitev družbenega sedeža iz Ljubljane v Mur
sko Soboto. 

V L j u b 1 j a n i, dne 16. septembra 1928. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

Dosedanji gèrent okrajnega zastopa v Celju, 
dr. Anton F a r č n i kyrje zaradi premestitve kot 
upravitelj dolnjelendavskega sreza razrešen gerent-
skih dolžnosti okrajnega zastopa v Celju. 

Za novega gerenta je imenovan Miloš L e v s t i k , 
oblastni poslanec in posestnik v Celju. 

V M a r i b o r u, dne 18. septembra 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubacb s. r. 
L. br. 15/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 21. do dne 31. avgnasta 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. septembra 1928., št. 209/LXVHI. 

** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 126/40. 
*** Uradni list z dne 26. junija 1928., š t 212/61. i 

+ «Službene Novine kraljevine Srba, HTvata i j 
Slovenaca» z dne 18. septembra 1928., št. 216. I 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

; Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 
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V Mariboru, dne 12. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent'dr. Jurdčko e. r. 
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L. br. 756/1. 

kprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je 

vpisan dr. Jože L u d v i g, zobni zdravnik v Bra-
slovčah. 

V M a r i b o r u , dne 4. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. št. 35/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. septembra 1928. 

S r e z "J O > E « o 

8Vmptn» tirainih boleraL 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desili breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog . . . . . . 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj 

Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . ' . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj . 

Skrlatink*. 
Celje . ; . . . . 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . • 

Skupaj . 

3 
1 
2 
2 
4 
2 

12 
4 
1 

31 
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1 

1 
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6 
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t 3 

6 

5 
1 
3 
2 
1 
3 

11 
4 
1 

31 

Oiplce. - Morbilli. 
Konjice . . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Prevalje . . . .• • 

Skupaj . 

1 
2 

19 
1 
1 

24 
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2 
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2 

; 
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19 
1 
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Daviea. — Diphteria et Croup. 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 
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1 
1 
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22 

Ptuj 
DuSljiri k&Selj. — Pertueeie. 

. . . . | 2 i 1 ! . i 

Sen. — Eryeipelae. 
Prevalje 1 

Krčevita odrevenelost. — Tetano* 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj •_ 

Skupaj . 5 I 
928. 

V r a n i б n i p r i s a d . . 

Prelog: Dekanovec (Dekanoveo 4 dvorci, Nova
kove« 22 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvorcev), 
Hodošan (Hodošan 1 dvorec), Legrad (Legrad 
3 dvorci), Sv. Marija (Sv. Marija 9 dvorcev, Dolnji 
Mihaljevec 3 dvorci). Ptuj : Trnovec-Sela (Barmlovei 
1 dvorec). 

Š u š t a v e c. 
• Gornji grad: Nova Štifta (Šmiklavž 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S t e k l i n a . 

Maribor, levi breg: Sv. Jurij v Slovenskih gori
cah (Varda 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje; Griže (Megojnice 6 dvorcev), Petrovce 

(Gorica 1 dvorec), Žalec (Žalec 1 dvorec). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 8 dvor
cev). Ljutomer: Apače (Apače 1 dvorec), Bun-
čani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gor
nja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Sveta 
Marjeta na Dravskem polju (Trniče 2 dvorca). Mari
bor, levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnilk 1 dvo
rec), Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi (Selnica 
1 dvorec). Prelog: Goričan (Goričan 3 dvorci). Ptu j : 
Cirkovci (Dragonja vas 5 dvorcev, Mihovci 1 dvorec), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), iSlomi (Žamenci 
1 dvorec), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec"), 
Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Golavabuka (Golavabuka 1 dvorec), Št. IIj pod Tur
jakom (Straže 1 dvorec), Št. Janž na Vinski gori 
(Št. Janž 1 dvorec), Slovenjgradec (Slovenjgradec 
5 dvorcev), Stari trg (Stari trg 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Petrovce (Petrovce 1 dvorec). Dolnja Len
dava: Beltinci (Beltinci 3 dvorci), Ižakovci (Ižakovci 
2 dvorca). Maribor, desni breg: Sv. Ana (Motenja 
1 dvorec). Hošnica (Križni vrh 1 dvorec), Laporje 
(Laporje 1 dvorec), Spodnja Nova vas (Spodnja 
Nova vas 1 dvorec), Spodnja Polskava (Spodnja 
Polskava 1 dvorec). Prevalje: Sv. Anton na Pohorju 
(Sv. Anton 1 dvorec), Dravograd (Dravograd 1 dvo
rec), Tolsti vrh (Podklanc 1 dvorec). Šmarje pri 
Jelšah: Kostrivnica (Spodnja Kostrivnica 1 dvorec), 
Šmarje, okolica (Cerovec in Predel po 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dno 17. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

T 35/28—0. 1912: 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Jožef F 1 e i s c h a k e r, posestnik v Večeslavcih 

št. 113, rojen dne 22. decembra 1873. v Večeslavcih, 
okraj Murska Sobota, je odšel leta 1915. k 83. pe
hotnemu polku v Šopronj, potem pa na rusko bojišče, 
kjer ga je po navedbi priče Štefana Nemca nekega 
dne v mesecu juniju 1916. v bitki pri Bugni na Polj
skem zadela sovražna krogla v trebuh, tako da je 
čez pol ure umiri 

Ker je potemtakem verjetno, da je Jožef Fleisch-
aker umrl, se uvaja na prošnjo brata Franca Fleisch-
akorja, posestnika v Večeslavcih št. 113, postopanje 
za dokaz smrti ter se izdaja vsakomur poziv, naj do 
dne 1. januarja 1929. poroča o pogrešancu. 

Po poteku tega roka in po sprejemu dokazov se 
bo odločilo o .predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 13. septembra 1928. 

Razglasi sodisi in sodnih oblaste* 
Preds. 542/4/28—2. 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a p r i 

o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e s t u . Ob
enem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
okrajnih sodnikov in sodnih predstojnikov in sod
nikov, ki bi so izpraznila tekom razpisa ali zaradi 
njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 14. septembra 1928. 

V M a r i b o r u , dne 17. septembra 

Za -velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Vet. br. 51/39. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območja mariborske oblasti 

z dne 17. septembra 1928; 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

Ne I 522/28—3. 1903 3—3 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Leopold L ö w y , avstrijski državljan, je dne 
14. februarja 1928. na Dunaju umrl. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav
ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
2 9. o k t o b r a 1 9 2 8 . pri podpisanem sodišču. Si
cer bi se smela izročiti zapuščina ne glede na te za
hteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 8. septembra 1928. 

E 540/28—9. 1932 

Dražbeni oklic. 
Dne 17 . . o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga Mali vrh, vi. št. 30 (4 gospo
darska poslopja [živinski hlev, pod z dvema kolarni-
eama, »vinjak in vinska klet], dva vrta [eden prej 
stavbišče hi,ša št. 1], 2 vinograda, 6 njiv [ena 
v katastrski občini Globokem], 5 travnikov [eden 
v, katastrski občini Globokem], 6 pašnikov. 5 gozdov 
[eden v katastrski občini Globokem], površina: 10 ha 
32 a 90 m2); b) zemljiška knjiga Blatno, vi. št. 120' 
(gozd [kolosek], površina: 68 a 16 m2). 

Cenilna vrednost: ad a) 116.677 Din 35 p, ad b) 
3408 Din; vrednost priteklin: ad a) 5950 Din; naj
manjši ponudek: ad a) 81.752 Din, ad b) 2272 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku prod za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 11. septembra 1928. 

E 1672/28—8. 1887 

Dražbeni oklic 
Na predlog, ki ga je podala Marija P l a h u t a , 

služkinja v Zagrebu, boi cine 2 0. o k t o b r a 1 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Svetina, vi. št. 23 : hiša z gospo
darskim poslopjem in priteklino, cenilna vrednost 
4721 Din, zemljišča, cenilna vrednost 17.483 Din 
70 p — skupaj 22.204 Din 70 p; najmanjši ponudek 
15.137 Din. 

K nepremičnini spada kot jwiteklina razno gospo
darsko orodje v cenilni vrednosti 471 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2271 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 1. septembra 1928. 

E 1719/28—8. 1885 

Dražbeni oklic 
Na predlog C e l j s k e p o s o j i l n i c o , d. d. v 

Celju, bo dne 17. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Tratna, vi. št. 326: hiša, ceniilna vrednost 
26.500 Din, zemljišča v izmeri 1482 m 2, cenilna vred
nost 4446 Din — skupaj 30.946 Din; najmanjši po
nudek 20.630 Din 40 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 3100 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 1. septembra 1928.' 

E 1607/28—12. 1930 

Dražbeni oklic 
Na predlog C e l j s k e p o s o j i l n i c e , d. d. v 

Celju, bo dne 1 3 . o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba; nepremičnin: zemljiška knjiga 
Zagrad, a) vi. št. 85: hiša s priteklino, cenilna vred
nost 3045 Din, zemljišča, cenilna vrednost 3675 Din 
— skupaj 6720 Din, preužitne pravice Amalije Ku-
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merjeve v znesku 2500 Din, najmanjši ponudek 
4480 Din; b) vi. št. 489: hiša z gospodarskim po
slopjem in priteklino, cenilna vrednost 12.115 Din, 
zemljišča, cenilna vrednost 30.715 Din — skupaj 
42.830 Din, preužitne pravice Amalije Rum er je vo v 
znesku 7500 Din, torej 35.330 Din, najmanjši ponu
dek 23.554 Din. 

R nepremičninam spada kot priteklina razno go
spodarsko orodje v vrednosti 45 Din, odnosno 1065 
Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: ad a) 672 Din, ad b) 2350 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 31. avgusta 1928. 

E 366/28—8, E 367/28—7, E 337/28—£. 1927 

Draibeni oklic. 
Dne 4. o k t o b r a 1 9 2 8 . bo pri podpisanem 

sodišču v sobi št. 3 dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob osmih: zemljiška knjiga Novi lazi, vi. 

št. 269, cenilna. vrednost 630 Din, najmanjši ponu-
dek 420 Din; 

2.) ob devetih: zemljiška knjiga. Mozelj, vi. št. 128, 
cenilna vrednost 5400 Din 45 p, najmanjši ponudek 
3600 Din 30 p; 
^ 3.) ob desetih: zemljiška knjiga Mozelj, vi. št. 14 
in 363, in sicer do polovice; cenilna vrednost 32.342 
Din 95 p, najmanjši ponudek 21.562 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dno 4. septembra 1928. 

E 427/28—7, E 381/28—1. 1928 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. o k t o b r a : 19 2 8. bo pri podpisanem 

sodišču v sobi št. 3 dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob devetih: zemljiška knjiga Trava, vi. št. 82, 

cenilna vrednost 17.706 Din, najmanjši ponudek 
11.804 Din; 

2.) ob desetih: zemljiška knjiga Mozelj, vi. št. 427, 
in zemljiška knjiga Mačkovec, vi. št. 271, cenilna 
vrednost 3868 Din, najmanjši ponudek 2422 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni dosici tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 4. septembra 1928. 

E 365/28—6. 1933 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Jakoba P o v š e t a , posestnika v 

Stari cerkvi št. 35, bo dne 2 7. o k t o b r a 1 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Stara cerkev, vi. št. 245 
(hiša št. 5 na Bregu s kletjo, prizidanim hlevom, 
dvoma starima skednjema in pripadajočimi zemljišči 
[16 njivskimi, 9 travniškimi, 4 pašniškimi, 1 vrtno in 
2 gozdnima parcelama] v skupni izmeri 6 ha 19 ч. 
82 m2); cenilna vrednost 17.644 Din 50 p; najmanjši 
ponudek 11.765 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajajlo. 
Vadij: 1765 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 14. septembra 1928. 

E 381/28—12. 

Dražbeni oklic. 
1858 

Dne 1. o k-1 o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Rriž, vi. št. 45, 172 in. 395 (hiša 
z dvoriščem in gospodarskim poslopjem, vrtom, vin
sko kletjo, 7 njiv, 2 travnika, Tgozd, 1 vinograd 
in pritekline). 

Cenilna vrednost: 75.463 Din; najmanjši ponu
dek: 50.308 Din.58 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Orkajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 14. avgusta 1928. 

E 518/28—15. 1746 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. o k t o b r a 19 28. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vclesovo, vi. št. 116. 

Cenilna vrednost: 20.320 Din; vrednost priteklin: 
395 Din; najmanjši ponudek: 13.810 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na UTadni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek H., 
dne 21. avgusta 1928. 

E 219/28—12. 1888 
Dražbeni oklic. 

Dne 13. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Desnjak, vi. št. 125, in 
zemljiška knjiga Stara cesta, vi. št. 197. 

Cenilna vrednost: 4306 Din; najananjši ponudek: 
2870 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 11. septembra 1928. 

E 560/28—8. 1881 
Dražbeni oklic. 

Dne 15. o k t o b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Marenberg, notranji trg, vi. št. 12. 

Cenilna vrednost: 4588 Din 95 p; vrednost prite
klin (polovice): 867 Din 50"p; najmanjši ponudek: 
3637 Din 65 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku prsd 
začetkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 4. septembra 1928. 

E 4352/28—7. 1743 
Dražbeni oklic. 

Dne 5. o k t o b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Roroška vrata, a) vi. št. 132 in b) 
vi. št. 292. 

Cenilna vrednost: ad a) 160.327 Din 12 p, ad b) 
2050 Din, skupaj 162.377 Din 12 p; najmanjši ponu
dek: ad a) 80.163 Din 58 p, ad b) 1366 Din, skupaj 
81.529 Din 56 p. 

P r i p o m b a : Vsaka vložna številka se proda 
tudi posebe. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na. uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 7. avgusta 1928. 

E 384/28—9. » 1780 
Dražbeni oklic 

Dne J . o k t o b r a -1 9 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba tretjine nepre

mičnin: zemljiška knjiga Poznanovci, vi. št. 45, 84 
in 116 (hiša; š t 48 z gospodarskim poslopjem, njive, 
travniki in gozdi). 

Cenilna vrednost: 3461 Din; vrednost priteklin: 
950 Din; najmanjši ponudek: 2308 Din. 

Pravice, ki.jie bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j« 
nabit na ^uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 22. avgusta 1928. 

1844 E 1035/28—10. 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Seštrže, vi. št. 324. 

Cenilna vrednost: 24.840 Din; vrednost priteklin: 
5950 Din; najmanjši ponudek: 20.527 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 22. avgusta 1928. 

E 1169/28. 1843 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. o k t o b r a. 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Veliki Okič, vi. št. 104. 

4 Cenilna vrednost: 6850 Din; najmanjši ponudek: 
4567 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več Uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 23. avgusta 1928. 

E 70/28—8. 1817 

Dražbeni oklic. 
Dno 1. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga Bohinjska Bistrica, vi. št. 346, 
2.) zemljiška knjiga Bohinjska Bistrica, vi. št. 351, 
3.) zemljiška knjiga Nomenj, vi. št. 147. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 365.834 Din, ad 2.) 
3590 Din, ad 3.) 7650 Din; vrednost priteklin: ad 1.) 
200 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 243.889 Din 33 p, 
ad 2.) 2393 Din 33 p, ad 3.) 5100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, eicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 24. avgusta 1928. 

E 371/28—4. 1649 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Legen, vi. št. 33. 

Cenilna vrednost: 41.251 Din 70 p; vrednost pri
teklin: 4200 Din (že všteta v cenimi vrednosti); naj
manjši ponudek: 27.501 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slbvenjgradcu, oddelek L, 
dne 28. julija 1928. 
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E 351/28—6. 1880 

Dražbeni oklic 
Dne 6. o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pekel, vi. št. 204. 

Cenilna vrednost: 46.285 Din; najmanjši ponu-
dek: 23.142 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. * 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j<? 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 10. avgusta 1928. 

E 437/28—5. 1 7 ö"2 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. o k t o b r a l 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Kristan vrh, vi. št. 9, 
104, 125 in 210. 

Cenilna vrednost: 3883 Din 88 p; vrednost prite-
klin: 1082 Din 50 p; najmanjši ponudek: 3310 Din 
92 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski teglf sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 10. avgusta 1928. 

E 337/28. 1 8 7 3 

Dražbeni oklic 
Dne 16. o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Skale, vi. št. 52, 

Cenilna vrednost: 42.739 Din 60 p; vrednost pri-
teklin: 2525 Din; najmanjši ponudek: 28.494 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
Tavnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dne 18. avgusta 1928. 

1908 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 

718. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Mura, industrija usnjenih izdel

kov, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje usnje

nih izdelkov. 
Firma je ustanovljena na podstavi družbene po

godbe z dne 16. avgusta 1928. za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 10.000. .Din ter je popol

noma vplačana. 
Poslovodja je Josip Pollak, ki zastopa družbo sa

mostojno in podpisuje firmo tako, da postavlja pod 
njeno besedilo, ki je lahko po komerkoli1 napisano, 
natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno, svojeročno svoj 
podpis. 

Vsa družbena naznanila ee priobčujejo s priporo
čenimi dopisi. 

M a r i b o r , dne 6. septembra 1928. 

719. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gostilniška družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba jemlje v zakup, kupuje 

in obratuje gostilniška, kavarniška in hotelska pod
jetja vsake vrste. 

Družbena pogodba z dne 7. avgusta 1928., 
št. 12.324. 

Osnovna glavnica znaša 10.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodja: Matej Dolničar, podjetnik v Ljub
ljani Vu., Frankopanska ulica št. 1. 

Za zastopanje je upravičen poslovodja samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja poslovodja 
pod njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali s 
pečatnikom odtisnjeno besedilo svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 20. avgusta 1928. 

720. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kartonažna tovarna in industrija 

kovinsko-galanterijskih izdelkov Jakša & Co., druž
ba z o. z. 

Obratni predmet: 
a) tvorniško izdelovanje navadnih in luksuznih 

škatel in zaklopnic, pisemskih map in regi.stratorjev, 
b) tvorniško izdelovanje kovinsko-galanterijskih 

množinskih predmetov vsake vrste, 
c) kupovanje strojev, sirovin in drugih stvari, 

potrebnih za gorenjo produkcijo, in razpečavanje 
gorenjih predmetov na debelo in na drobno. 

Družbena pogodba z dne 24. julija 1928., opr. 
št. 4125. 

Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodja je Stane Jakša, tvorniški ravnatelj 
v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 7, ki zastopa druž
bo samostojno in podpisuje firmo tako, da pristavlja 
njenemu po komerkoli napisanemu, odtisnjenemu ali 
šlampiljiranemu besedilu svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dno 14. avgusta 1928. 

721. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sava», družba z o. z., Kovinska 

galanterijska industrija. 
Obratuj predmet: Družba izdeluje industrijski in 

razpečava železne in kovinske predmete, osobito 
iz galanterijske stroke, pridobiva premičnine in ne
premičnine, potrebne v to svrho, se udeležuje pri 
podjetjih slične stroke ter vzdržuje poslovalnice in 
skladišča v tuzemstvu. 

Družbena pogodba z dno 9. avgusta 1928., 
št, 12,336. 

Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodji: Alojzij Tršan, posestnik in trgovec v 
Tacnu, in Janko Malenšek, ravnatelj Kmetskega hra
nilnega in posojilnega doma v Ljubljani. 

Za zastopanje sta upravičena poslovodji kolek
tivno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata svoje 
ime pod njeno po komerkoli napisano, natisnjeno 
ali s pečatnikom odtisnjeno besedilo ali po dva 
poslovodji ali en poslovodja in en prokurist, le-ta 
vedno s pristavkora, ki označuje prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 21. avgusta 1928. 

722. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Klančnik, družba z omejeno za

vezo. 
Obratni predmet: Družba proizvaja vsakovrstna 

mizarska dela, mizarske sirovine in trguje z njimi, 
opravlja komisijsko trgovino in ustanavlja zastop
stva za organiziranje dobav in prodaj. 

Družbena pogodba z dne 24. julija 1928., skle
njena za nedoločen čas. 

Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je popol
noma vplačana. 

Poslovodji sta ing. Gustav Pibrovec in Ivan 
Klančnik, ki podpisiujeta vsak zase za firmo tako, 
da pristavljata svoji imeni napisanemu ali natisnje
nemu besedilu: Klančnik, družba z o. z. 

M a r i b o r , dne 6. septembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

723. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delniška tiskarna, d. d. v Ljub

ljani: 
Izbrisal se je upravni svetnik dr. Josip Lavren-

čič; vpisal pa se je novi član upravnega sveta 
dr. Gregor Žerjav, narodni poslanec v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 14. avgusta 1928. 

724. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Tekstilbazar», družba z o. z.: 
Izbrisala se je prokura Svetoslava Premrova. 
L j u b l j a n a , dne 21. avgusta 1928. 

725. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Zacharlin», družba z o. z. Fabri-

kacija in razpečavanje mrčesnega praška: 
Izbrisala sta se poslovodji Milivoj Leustek in 

dr. Vane Radej; vpisala pa sta so poslovodji Martin 
Zacherl, uradnik v Ljubljani, Gosposvetska cesta 
št. 13 (Kolizej), in Nada Radej, trgovčeva soproga v 
Ljubljani, Groharjeva cesta št. 21. 

L j u b l j a n a , dne 14. avgusta 1928. 

726. Sedež; Ljubljana. 
Besedilo firme:'Zalta & Žilic. 
Obratni predmet: trgovina z železnino: 
Izstopil je družbenik Josip Zalta. 
L j u b l j a n a , dne 17. avgusta 1928. 

III. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 
727. Sedež: Janežovci. 

Besedilo firme: Opekarna, družba z omejeno za
vezo v Janežovcih v likvidaciji. 

Obratni predmet: postavitev opekarne, pridobi
vanje opek in njih polaganje, izdelovanje in pro
dajanje cevi iz ilovico: 

Ker je likvidacija, končana. 
M a r i b o r, dno 23. avgusta 1928. 

728. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska tovarna igral

nih kart, družba z o. z.: 
Kor jo družba likvidirala. 
L j u b l j a n a , dne 16. avgusta 1928. 

729. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Franc Rozman et Comp. Tovarna 

kanditov v Mariboru, Aleksandrova cesta 57. 
Obratni predmet: izdelovanje kanditov kakor 

tudi vseh predmetov, sorodnih tej stroki, trgovanje 
na debelo in na drobno in ustanavljanje podružnic 
v državi Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

Ker se je obratovanje opustilo. 
M a r i b o r , dno 23. avgusta 1928. 

1909 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

'730. Sedež: Ljubno. 
Besedilo firme: Kmetijska strojna zadruga v 

Ljubnem pri Podnartu, registrirana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarstvo članov; zato nabavlja potrebne 
kmetijske stroje in drugo priprave za pogon in ob
delovanje ter jih daje članom v uporabo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 22. maja 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z enkratnim oklicem pred 

cerkvijo v Ljubnem. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 

še enega člana; člani načelništva so: Ivan Kapus v 
Posavcu št. 1 (načelnik); Josip Kant v Ljubnem 
št. 63 (podnačelnik); Franc Pavlin v Ljubnem št. 9. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata načelnik ali 
podnačelnik in en odbornik; podpisujeta jo tako, da 
postavljata pod njeno firmo svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 20. avgusta 1928. 

731. Sedež: Sv. Marjeta niže Ptuja, 
Besedilo firme: Kmetijska nabavna in prodajna 

zadruga, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov z nabavljanjem 
sredstev, potrebnih kmetijskemu obratu, nakupovati 
na lastni račun kmetijske stroje in orodje, vnovče-
vati kmetijske pridelke članov, jemati gospodarske 
pridelke članov v skladišča ter jih potem vnovče-
vati, skrbeti ' v dosego teh namenov za potrebne 
stavbe, pridobivati potrebne koncesijo in širiti med 
člani strokovno znanje v gospodarskih stvareh. 

Zapisnik ustanovnega občnega zbora z dne 22ega 
julija 1928. 

Opravilni delež znaša 50 Din ter se тота plačati 
takoj ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega desetkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradnih pro
storih pri Sv. Marjeti in z oznanilom pred cerkvijo 
istotam. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika, šestih odbornikov in tajnika, ki eventualno 
sopodpisuje po § 20. zadružnih pravil. Člani' načel
ništva so: Franc Janžekovič, posestnik pri Sv. Mar
jeti; Martin Šegula, posestnik v Moškanjc-ih; Ivan 
Krajne, posestnik v Mezgovcih; Ivan Bezjak, posest
nik v Samušanih; Frano Janžekovič, posestnik v 
Formimi; Franc Raufl, posestnik v Gajevcih; Jožef 
Bezjak, posestnik v Mali vasi; Jožef Horvat, posest
nik v Muretincih in tajnik, ki eventualno sopodpisuje 
po § 20. zadružnih pravil; Miloš Carf, kaplan pri 
Sv. Marjeti niže Ptuja. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 



91. 635 Letnik X. 
Firmo podpisujeta skupno po dva člana načel

ništva tako, da postavljata pod njeno po komerkoli 
napisano ali natisnjeno besedilo svojeročno svoj 
podpis, ali pa en član načelništva in tajnik, ki mora 
imeti podpis sodno overovljen. 

M a r i b o r , dne 23. avgusta 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

732. Stavbena in gostilniška zadruga «Delavski 
dom» na Glincah pri Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zbora z dne 14. aprila 1928. so se iz
premenila zadružna pravila tako, da razglaša za-
druga odslej svoja naznanila v «Konzumentu». 

L j u b 1 j a n a, dne 18. avgusta 1928. 

733. Kmetijsko društvo v Horjulu, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 29. aprila 1928. so se iz-
premonila zadružna pravila v § 12., ki se odslej 
glasi: «Zaveza zadružnikov je omejena. Vsak za
družnik jamči s svojimi deleži in še z njih devetkrat-
niin zneskom.» 

L j u b 1 j a n a, dne 21. avgusta 1928. 

734. Vzajemna posojilnica v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva dr. Mirko Božič; 
vpisal pa se je Frane Vilfan, posestnik na Črnučah. 

L j u b l j a n a , dne 20. avgusta 1928. 

735. «Kandis», registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Mariboru: 

Po sklopu notarskega zapisnika z dne 16. avgusta 
1928., posi. št. 5200, se je zadruga razdružila ter je 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Franjo Rozman, tvorničar v Mari
boru, Marijina ulica. št. 24. 

Besedilo likvidacijske firme: «Kandis», družba z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Likvidator podpisuje likvidacijsko firmo • svoje-
ročno pod napisanim aH s štampiljko odtisnjenim 
besedilom: «Kandis», družba z omejeno zavezo v 
likvidaciji. 

M a r i b or, dne 23. avgusta 1928. 

736. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 
Mariboru, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izbrisal se je član upravnega odbora Josip Ber-
toncelj, preglednik finančne kontrole v p.; vpisal 
pa se je novoizvoljeni član upravnega odbora Mirko 
Kožuh, nadučitelj v Mariboru, 

M a r i b o r , dno 30. avgusta- 1928. 

737. Prekmurska posojilnica, r. z. z o. z. v Murski 
Soboti: 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. julija 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 6. in 34. 

M a r i b o r , dne 23. avgusta 1928. 

738. Pletarska zadruga v Notranjih goricah, regi
strovana zadruga, z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 17. junija 1928. 
se je zadruga razdružila. ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Ivan Stražišar, h. št. 7G, Matija Za
ložnik, h. št. 55, in Fran Novak, h. št. 39 •—• vsi trije 
posestniki v Notranjih goricah. 

Besedilo likvidacijske firme: Pletarska zadruga 
v Notranjih goricah, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta, po dva likvida
torja skupno. 

L j u b l j a n a , dne 18. avgusta 1928. 

739. Kletarsko društvo v Ormožu, r. z. z o z.: 
Po sklepu občnega zbora z dne 23. junija 1928. 

so se izpremenila zadružna pravila v SS 5,, 16., 21., 
22., 27., 33. in 44. " 

M a r i bor , dne 23. avgusta 1928. 

740. Ljudska hranilnica in posojilnica v Ormožu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 23. junija 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 5., 10., 16., 
27. in 29. 

M a r i b o r, dne 23. avgusta 1928. 

741. Posojilnica v Ptuju, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je izstopivši član načelništva Franc 
Miki, posestnik in trgovec pri Sv. Marjeti pri Mo-

škajneih; vpisal pa se je novi član načelništva Va
lentin Kajnih, učitelj in posestnik v Ptuju. 

Na novo se je vpisalo v zadružnem registru, da 
je zadružni tajnik, Ferdinand Skuhala, pooblaščen, 
po §§ 22., 27., 29. in 42. zadružnih pravil namesto 
enega člana načelništva pravnoveljavno podpisovati 
zadrugo. 

M a r i b o r, dne 30. avgusta 1928. 

742. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Marku niže 
Ptuja, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. maja 1928. 
se je vpisala izprememba zadružnih pravil v §§ 6., 
24. in 28. 

M a r i b o r , dne 30. avgusta 1928. 

743. Konzumno društvo v Št. Jerneju, r. z. z o. z.: 
Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Jože 

Globavs, Jože Hrova.t, Jože Golob, Jože Škedelj, 
Anton Kovačič, Franc Fabjančič, Martin Fabjan, 
Janez Peljko, Alojzij Tratnik, Franc Vide, Janez 
Ruperčič in Ignacij Recel j ; vpisali pa so se novi 
člani načelništva Anton Lesjak, župnik in duhovni 
svetnik v Št. Jerneju, Franc Francie, posestnik v 
Dolenji Stari, vasi št. 4, in Franc Metelko v Ledeči 
vasi Ц. 9. 

Vpisala .se je izprememba zadružnih pravil v 
§ 19., I. odstavku, in § 28., I. odstavku, tako, da 
sestoji odslej načelništvo iz petih, nadzomištvo pa 
iz treh članov. 

N o v o m e s t o , dne 1. septembra 1928. 

744. Hranilnica in posojilnica v Št. Lambertu, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Josip Cuder-
man in Rudolf Baš; vpisala, pa sta se nova člana 
načelništva Karel Rupnik, župnik v Št. Lambertu, 
in Ivan Zore, posestnik v Senožetih št. 5 pri št. Lam
bertu. 

L j u b 1 j a n a., dne 20. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

321. 
Tarifna obvestila.1" 

Lokalna in luška tarifa z dne 1. oktobra 1926. 

Dopolnitev. 
Z veljavnostjo od dne 15. septembra 1928. naj 

se dopolni v lokalni tarifi na 44. strani izjemna ta
rifa br. 32. in v luški tarifi na 38. strani duška tarifa 
br. 30. v seznamku postaj, od katerih velja ugod
nost, s postajo z nazivom: Novi Sad Dunav. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dno 7. junija 1928.; G. D. br. 40.166/28. 
* * * 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Dopolnitve in izpremembe. 
I. 

Nakladališče z nazivom: Adolf ovac naj se prečrta 
z vsemi podatki tako iz imenika postaj kakor tudi 
K daljina.rja. 

Pri postaji z nazivom: Batajnica naj se vpiše v 
16. razpredelek: «35/8». 

Pri nakladališču z nazivom: Botoš naj se pre
črtajo v 32. razpredelku besede: «Samo po odo
brenju Direkcije»; vpišejo pa naj se besede: «Samo 
za pošiljke fabrike šećera V. Bečkerek». 

Pri postajališču z nazivom: Brazovljani naj se 
prečrta v 1. razpredelku «(Križevci)»; vpiše pa naj 
se «(Sveti Ivan Žabno)». 

Piri postajališču z nazivom: Derić naj se vpiše v 
1. Tazpredele'k «(Dragutinovo)»,. potem naj se po
stavi v 11. in 12. razpredelek znak: «14». 

Pri postaji z nazivom: Jajc© Š. I. P. naj se pre
črta «Š. I. P.»; vpiše pa naj se: «Sipad». 

Pri postaji z nazivom: Knin Š. I. P. naj se pre
črta v 1.' razpredelku «Š. I. P.»; vpiše pa, naj se: 
«Šipad». 

Pri postaji z nazivom: Kukunjevac naj se vpiše 
v 16. razpredelek: «30/6-25». 

Pri postaji z nazivom: Novoselec-Križ naj se 
vpiše v 16. razpredelek: «30/6-25». 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. septembra 1928., št.213/LXIX. 

Pri postaji z nazivom: Prijedor Š. L P. naj se 
prečrta v 1. razpredelku «Š. I. P.»; vpiše pa naj se: 
«Šipad». 

Pri postaji г naizivom: Split Predgrađe naj se 
prečrta v 2. razpredelku «St. r.»; vpiše pa naj se: 
«St.». 

Na 172./173. strani naj se piečrta postajališče z 
nazivom: Šenkovec-KJjuč z vsemi podatki; na 168./ 
/169. strani pa naj se vpiše med postajama z nazi
vom: Sutinske Toplice in: Sutorina kot novo posta
jališče «Sutla» z vsemi podatki prejšnjega postaja
lišča z nazivom: Šenkovec-Ključ. 

Pri postajališču z nazivom: Širinec naj se prečrta 
y 2. razpredelku «Stl.»; vpiše pa naj se: «T»; na
dalje naj se vpiše v 11. in 12. razpredelek: «|». 

Na 180./181. strani naj se vpiše med postajali
ščema z nazivom: Tracina in: Trnjaci v 1. razpre
delek postajališče z naizivom: Trnovo, v 2. razpre
delek: «St. 1», v 3. razpredelek: «Šipad», v 5. raz
predelek: «G 7», v 6. razpredelek: «v», v 7. raz
predelek pa: «d». 

Pri postajališču z nazivom: Ži.vaja naj se prečrta 
v 2. razpredelku «Stl.»; vpiše pa naj se:.«St.».1 

II. 
Na 130. in 131. strani naj se prečrta v 1. in 

33. razpredelku pri postajališču z nazivom: Petrovce 
obračunska postaja «(Žalec)»; v 9., 10., 14., 15., 19. 
in 24. razpredelku pa naj se postavi, namesto pike 
«.» vertikalna črta «|». 

Ta dopolnitev velja od dne 16. avgusta 1928.3 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
* * * 

Železniška tarifa, del II., za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1925. 

Dopolnitev in izprememba. 
V zvezi s tarifnim obvestilom G. D. br. 50.109 z 

dne 16. julija 1928.* naj se prečrta v oddelku C te 
tarife vsa točka «Oborina (stojnina) za žive živali». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. avgusta 1928.; G. D. br. 59.601/28. 

* * * 

Izprememba imena za romunsko obmejno postajo 
Campulung la Tisa. 

Pri direktnem prometu blaga med postajami kra
ljevine Romunije na eni strani in postajami švicar
skih železnic na drugi strani v provozu po jugoslo
vanskih, avstrijskih, madžarskih, italijanskih, češko
slovaških, poljskih in nemških železnicah, objavlje
nem v S. N. S. br. 19 z dne 1. oktobra 1926.,** naj 
se izpremeni v seznamku obmejnih prehodnih postaj 
ime za postajo: Campulung la Tisa v ime: Dragos 
Vodi 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. avgusta 1928.; G. D. br. 58.816/28. 

* * * 

Promet potnikov in prtljage med Češkoslovaško 
in Italijo. 

Tarifa za ta promet naj se dopolni na 9. strani 
z novo točko G): 

«G) Ve prospëch stâtnich drah krâlovstvi Srbû, 
Chorvatû a Slovincû vybirâ se: 

V pfepravë près drah železnice Krâl. Srbu, Chor
vatû a Slovincû poplatek za celni formality 2-40 Kč 
za kazdy kus zavazadla». 

«G) Au profit des Chemins de fer de l'État du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est perçue; 

en trafic à travers les lignes des Chemins de fer 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour 
chaque pièce de bagage une taxe de 2-40 couronnes 
tchécoslovaques pour frais de manipulation en 
douane». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 25. avgusta 1928.;' G. D. br. 59.917/28. 

* * * 

Tarifa za prevoz blaga, del H., 
z dne 1. oktobta 1925. 

Z veljavnostjo od dne 15. septembra 1928. do 
preklica, najdlje pa do konca tega leta, je treba 
računiti: 

/28. 

/28. 

/88. 

1 Odlok z dne 11. avgusta 1928., G. D. br. 50.921/ 

Odlok % dne 14. avgusta 1928., G. D. br. 57.250/ 

* Uradni list z dne 18. avgusta 1928., št. 285/78. 
** Uradni list z dne 28. septembra 1928., št, 365/ 



91. 636 Letnik A. 

1.) za avtomobilne sesaljke, 
2.) za avtomobilne t a n t e z brizgalnicami in 
3.) za gasilske lestve na avtomobilih 

ob prevozu od Jesenic-državne meje do Caribroda-
državne meje voznino kakor za cestna vozila po 
odredbah odseka B-IX. B-b)-l) blagovne tarife, 
dela II.. z dne 1. oktobra 1925. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 29. avgusta 1958.; G. D. br. 61.490/28. 

* * * 

Ugodnost za prevoz lesnega oglja. 

Z veljavnostjo od dne 15. septembra 1928. do 
preklica se pobira voznina za prevoz lesnega oglja 

na minimalno za najmanj I po znižanem voz-
razdaljo 150 km 10.000 kg ! ninskem 

od tovornega lista j stavku br. 19. 
P o g o j i : Uporablja se samo s povračilom voz

nino. če se odpravi v enem letu 8000 ton. 
* Pošiljke morajo biti naslovljene na eno firmo 

(podjetje) ter se morajo predati v provo« kot sporo
vozne pošiljke. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 30. avgusta 1928.; G. D. lir. 60.444/28. 

Ugodnost za prevoz železniških vozil. 

Dopolnitev tarifnega obvestila G. D. br.. 16.077/28. 
To tarifno obvestilo, ki je bilo objavljeno v 

«Službenih Novinah kraljevine Srba. Hrvata i Slo
venaca» z dne 23. marca. 1928., št. 67/XX,* naj se 
dopolni tako-le: 

Od do 

Železniški vagoni 

državne meje 
pri Veliki Kikindi 

Lokomotive 
in zalogovniki 
državne meje 

pri Veliki Kikindi 

državne meje 
pri Rakeku 

par za 100 kg 

3145 3340 

V stavku: «Pošiljka se mora predati v prevoz 
itd.» naj se vpišejo za besedama: «za Bolgarijo» be
sede: «ali za Romunijo». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 31. avgusta 1928.: G. D. br. 62.205/28. 

bankovcev po 10 Din; 95 Din; 2 bankovca po 100 
Din: 1 srebrna ženska cigaretna doza; 1 listnica, 
v njej 10 Din. 1 dijaški list, 1 policijska prijavnica in 
1 listek za vožnjo v Beograd; 1 rdeča volnena jopica; 
1 mala rjava boa; 8 bankovcev po 100 Din; 1 av-to-
mobilna številka 15 Л-8 in zadnja svetiljka; 1 sre
brna ura na sidro s športno kovinsko verižico, na 
njej obesek z vrezanimi tremi pasjimi glavami in 
avtomobilom. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. septembra 1928.: 

1 manjša vsota denarja; 1 bankovec za 50 mark; 
2 bankovca po 10 Din; 2 zlata ženska u liana; 1 zlat 
poročni prsten; 1 žepni nož; 7 bankovcev po 10 Din; 
2 bankovca po 100 Din; 1 kovinska zapestnica in 
1 zlat prstan; 1 double prstan z več kamenčki; 2 ban
kovca po 10 Din; 2 banikovca po 10 Din; 1 avto-
mobilno dvigalo; 1 rdeč ženski volnen žemper; 
1 rjava listnica, v njej dokumenti in nekaj denarja. 
— V železniških vozovih so se našli t.i-le predmeti: 
8 moških dežnikov, 3 ženski dežniki, 8 palic, 1 žen
ski pled, 1 moški slamnik, 1 par starih čevljev, 
1 čepica, 1 otroški klobuk, 1 kolesna sesaljka, 1 tok 
za naočnike, 2 dozi, 1 pletena ženska jopa. 1 koša
rica stare obleke. 4' jope, 1 solnčnik, 1 namizno 
platno, 1 ženski klobuk, 1 dokolenice, 1 zavitek ob
leke. 1 zavitek perila, 1 košarica, 1 nahrbtnik, 

1 klobuk. — V hotelu «Unionu», odnosno njega ka
varni, so bili pozabljeni in najdeni ti-le predmeti: 
2 knjigi, 3 pari rokavic, 3 ključi, 1 zlat zapestni 
gumb, 1 ustnik. 2 cigaretni dozi, 1 doza za sniotke, 
3 palice, 1 moški dežnik. 1 ženski dežnik, 3 klobuki 
in 1 slamnik. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 17. septembra 1928. 

Št. 735/28. 

Razpis. 
1913 

K št, 4470. 1904 3—3 

Razpis za nabavo oblek za služit eli e. 
Glavna filiala Državne hipotekarne banke v Ljub

ljani razpisuje dobavo treh oblek in treh dolgih 
zimskih plaščev za služitelje. Blago za obleke in za 
plašče mora biti volneno in temnomodre barve, 
močno in trpežno, gumbi koščeni, vsi pridatki dobri, 
suknjič in telovnik na eno vrsto, plašč na dve vrsti 
gumbov; izdelava solidna in trpežna po meri dotične 
osebe. 

Interesenti se pozivljejo, naj pošljejo filiali svoje 
ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, do dne 
2 3. o k t o b r a 1 9 2 8 . V ponudbi je treba navesti 
ceno za en par obleke in ceno za en zimski plašč z 
vsem delom in blagom. 

Ponudbam, ki morajo biti zapečatene v kuverti, 
naj se priloži vzorec blaga in podloge. 

Kavcijo položi na zahtevo banke oni, čigar po
nudba se sprejme. Rok dobave je najdlje mesec dni 
od dne naročitve. 

Državna Mpotekarna banka, 
glavna filiala v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1928. 

Razpisuje se s l u z b a- o 'k r a j n e g a v e t e i- i -
n a r j a s sedežem v S l o v e n s k i B i s t r i c i » 
letno' plačo 18.000 Din. 

Prošnje, opremljeno s potrebnimi dokumenti (po 
členu 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih in- pravilniku o postavljanju 
veterinarjev v samoupravni službi) naj se vlože 
do dne 9. n o v e m b r a 19 2 8. 

pri okrajnem zastopu v Slovenski Bistrici. 
Pogoji so na "vpogled pri tukajšnjem uradu. 

Okrajni zastop v Slovenski Bistrici, 
dne 15. septembra 1928. 

Gèrent: Iv. Kos s. r. 

nimi listi otrok, šofakimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjem službovanju, zdravniškimi izpričevali in 
s potrdilom o ureditvi vojaško dolžnosti. Zdravje se 
mora dokazati z izpričevalom, izdanim po zdravniku 
državnega ali javnega urada, in še z enim izpriče
valom, izdanim po državnem ali drugem javnem 
dispanzerju, odnosno zdravniku-specialistu za tuber
kulozo, s katerim se potrjuje, da je bil prosilec vse
stranski pregledan in da ne boluje za tuberkulozo. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dno 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 8. 
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 17. septembra 1928. 

Št. 46/19. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. septembra 1928.: 
1 delavska knjižica na ime: Martin Gregorin; 

4 bankovci po 1000 Din; 1 legitimacija športnega 
kluba «Ilirije», 1 koledar,. 1 vozni refi in 3220 Din; 
1 lovski pes prepeličar «Lord», star pet mesecev; 
1 zlata zapestnica v obliki verižice; 1 sivozelen 
suknjič in 125 Din; 1 bankovec za 1000 Din; 1 črna 
usnjena listnica z monogramom E. R,, v njej pri
bližno 1000 Din in 1 italijansko in 1 jugoslovansko 
vozno dopustilo (triptik); 1 zlat briljantni prstan; en 
ključ od veznih vrat; 1 srebrna moška ura z verižico; 
1 knjiga za vpisovanje življenskih potrebščin in pet 

.Št. 758. 

Razne objave. 
Razglas. 

1916 

Mestna hranilnica v Novem mestu naznanja vla
gateljem, ki imajo pri njej vezane vloge na hranil
nih knjižicah in v tekočem računu, da zniža z dnem 
1. januarja 1929. obrestno mero od 7 % p. a. na 
6V 2 % p. a. 

Mestna hranilnica v Novem mestu, 
dne 18. septembra 1928. 

Razpis ustanov trgovca Antona Kolenca. 
Kuratorij ustanov trgovca Antona Kolonea v 

Celju razpisuje 
dijaške ustanove za srednje šole 

za zimski tečaj 1928./1929. 

I. 
I z o b č i h d o l o č i l . 

a) Prednost pri prejemanju štipendij imajo v 
vsakem primeru taki pridni potrebni prosilci, ki so 
s pokojnim gospodom Antonom Kolencem, veletrž-
cem v Celju, v sorodstvu ali svaštvu, za njimi doma
čini iz gornjegrajskega okraja., sicer pa Slovenci 
sploh, ne glede na spol. 

b) Za. posamezne štipendije ni določena nobena 
vsota., temveč določa kuratorij po vsakokratnih raz
merah in po stanju dohodkov iz glavnične imovino 

'višino posameznih naklonitev in osebe štipendistov. 

П. 

P o s e b n e d o l o č b o g l o d e u s t a n o v z a d i 
j a k e s r e d n j i h š o 1. 

Ta ustanova je namenjena dijakom gimnazije, 
trgovinskih šol, meščanske šole ali drugih srednjih 
šol v Celju. Sorodnikom gospoda Antona Kolenca 
pa se smejo te ustanove podeljevati tudi na takih 
šolah izven Celia. 

III. 
K a k o i n d o k d a j n a j s e v l o ž e p r o š n j e. 

Prošnje naj s« vložo izključno pismeno na na
slov: «Kuratorij ustanov trgovca Antona Kolenca 
v roke clrja. Ernesta Kalana, odvetnika v Celju,» 
do dne 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . 

Prošnjam je treba priložiti zadnje izpričevalo, pri 
prosilcih, ki se sklicujejo na sorodstvo ali svaštvo z 
zapustnikom ali na to, da so doma iz gornjegraj
skega okraja, tudi listine, s katerimi dokažejo to 
Svoje trditve (krstni list, rodbinski izkaz, potrdilo 
županstva ali župnega urada itd.). 

Tudi je treba v prošnjah navesti, kako dolgo že 
prosilec študira na dotični šoli ali dotičnom zavodu 
in ko-li'ko časa bodo po vsej priliki trajale študije. 
Nadalje je treba priložiti popis njegovih osebnih 
razmer ter jih .posvedočiti z uradno listino (ubož-
niin izpričevalom). 

Vpoštevajo so samo pismene prošnje; osobna 
intervencija, je brezpogojno izključena. 

Za kuratorij ustanov trgovca Antona Kolenca 
v Celju: 

1920 dr. Ernest Kalan s. r. 

* Uradni list z dne 19. aprila 1928., št. 119/38. 

Opr. št. 1330/2—1928-15. 1918 

Razpis. 
Podpisani urad razpisuje na podstavi § 8. služ

benega pravilnika za zdravnike-uradniike osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu na svojem 
ambulatoriju v Ljubljani 

m e s t o z d r a v n i k a - u r a d n i k a II. plačil
nega razreda prve stopnje, s p e c i a l i s t a z a n o -
t r a n j e b o l e z n i , z letno plačo 34.500 Din in 
pripadajočimi družinskimi dokladami, in 

m o s t o z d r a v n i k a - u r a d n i k a z a 
s p 1 o š n o p r a k s o, ki bi se eventualno izpraznilo 
po oddaji gorenjega mesta enemu izmed zdravnikov-
uradnikov, že službujočih pri podpisanem uradu. 

Pogoji za razpisani mesti določa zgoraj omenjeni 
službeni pravilnik. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, z rojst-

1910 3—2 Poziv upnikom. 
H r a n i l n i i n p o s o j i l n i k o n z o r c i j 

u r a d n i k o v v M a r i b o r u , , registrovana zadru
ga z omejeno zavezo, se je razdružil ter je prešel v 
likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo, 
naj likvidacijski firmi priglase terjatve. 

Likvidator: 
Janko Trošt s. r. v Mariboru, Vrazova ulica št. 3. 

1 9 1 7 Objava. 
Izgubil sem akademsko legitimacijo univerze v 

Ljubljani iz leta 1926. na ime: Josip Skubic iz Čr
nomlja-. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Josip Skubic s. r., stud. ing. chem. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



•h 
Poštnina plačana v gotovini. 

92. V Ljubljani, dne 28. septembra 1928. žept Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina: 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 217 z dne 19. septembra 1928.: 
odlok ministra za šume in rudnike z dne 4. sep

tembra 1928.: Pomaknjen je i« 3. skupino Ш. kate
gorijo v 2. skupino 111. kategorije Venčeslav H a n z - j 
1 o v s k y, podšurnar pri šumski upravi na Bledu, | 

Objave ministrstvu za notranje' posle z dne 28cga 
in 30. avgusta 1928.: V državljansko zvezo kralje
vinu Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Ivan M or e i n a, učitelj v Starem trgu, skupno 
z ženo Emilijo in maloletnim sinom Božem; 2.) Ve-
koslav B e n k o, učitelj v Laškem, skupno z ženo 
Ivanko in maloletnim sinom Stanislavom; 3.) dr. Ivan 
Stanislav Ž v o k e l j , zdravnik v Ljubljani; 4.) Pa
vel H a s e n o h r ! , podpiva.r v Ljubljani, skupno z 
dvema maloletnima hčerkama, 

Številka 218 z dne 20. septembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 27ega 

avgusta 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Ivan 
K a 1 i s t e r, posestnik na Rakeku, skupno z malo
letnim sinom Ivanom; 2.) Frančiška M a č k o v š e k. 
učiteljica v Ljubljani; 3.) Jakob V ad n a ] , želez
niški nameščenec na Rakeku. 

Številka 219 z dne 21. septembra 1928.: 
Odlok ministra, za trgovino in industrijo z dne 

24. avgusta 1928.: Pomaknjena jo iz 3. skupine 
III. kategorije v 2. skupino HI. kategorije Marija 
Pot . o k ar, arhivska uradnica pri velikem županu 
ljubljanske oblasti v Ljubljani. 

Odlok pomočnika ministra za prosveto z dne 
31. avgusta 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je po
dal na državno službo Ciril A d a m o v i č, član na
rodnega gledališča v Ljubljani, uradnik v 3. skupini 
III. kategorije. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 8. sep
tembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Fran 
H r o v a t i n, trgovinski potnik v Ljubljani; 2.) Ivan 
T h ü r, drogorist v Mariboru, skupno z dvema malo
letnima otrokoma. 

Številka 220 z dne 22. septembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja i, dno 3. sep

tembra 1928.: Pomaknjena sta iz 4. skupine 1. kate
gorije v 3. skupino I. kategorije Rudolf Z a j e c , šef-
inspektor občega oddelka, in Viktor S k a b e r n o , 
šef-inspektor strokovnega oddelka pri gradbeni di
rekciji v Ljubljani. 

Odlok ministra pravdo z dno 5. julija 1928.: Po
stavljen je Valentin B i d o v o c, sodnik v 7. skupini 
I. kategorije pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
za sodnika pri okrajnem sodišču v Radovljici. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 5., 
7. in 8. septembra 1928.: V državljansko zvezo kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Janez P i v k, zasebni uradnik v Dolu, skupno z 
ženo Marijo in maloletnim sinom Ivanom; 2.) Ciril 
K a f o I, učitelj pri Sv. Bolfenku, skupno z ženo 
Ljudmilo in tremi maloletninii otroki; 3.) Rudolf 

uradnika v 3. skupini 11. kategorije Sreten . l a n o 
se v i ć. računski uradnik pri računovodstvu delega
cije ministrstva financ v Ljubljani v isti skupini iste 
kategorije. 

Razglasi osrednje vlade, 

Ustanovitev oddelka finančne kontrole 
na Bledu.* 

Generalna direkcija davkov je sklenila s pred
pisom z dne 11. septembra 1928., št. 113.640, na 
predlog oblastnega inspektorata finančne kontrole v 

1. skupino, pod- Bledu z določenim številčnim stanjem: 1 preglednik 
I in 1 podprcgledniü; in da ;;e podredi srečki upravi, 
finančne kontrole na Jesenicah. 

P a v š i č, privatni uradnik na Jesenicah, skupno z 
ženo Alojzijo in dvema maloletnima otrokoma. 

Številka 221 z dne 24. septembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. sep

tembra 1928.: Postavljeni so pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani: v 3. skupino I. kategorije: 
Srečko B e n e d o k, dosedanji uradnik v isti skupini 
iste kategorije in načelnik prometno-komarcialnega 
oddelka; v 4. skupino 1. kategorije: Hinko G o l i a s 
in Karel Z u p a n i č, dosedanja uradnika v 5. sku
pini L kategorije in šefa odsekov; v 5. skupino I. ka
tegorije: Pavel L e v i č n i k, Fran H o j s, ing. Fran 
Zel en k o in ing. Friderik W e i n b e r g e r , do
sedanji uradniki v 6. skupini I. kategorije; v 6. sku
pino I. kategorije: Julij B u č a r , ing. Fran H o n -
•/, a k in ing. Drago L e s k o š e k, dosedanji uradniki '- Ljubljani z dne 30. avgusta 1928., St. 12.264, na pod-
v 7. skupini I. kategorije; za šefa prometne službe ! stavi člena 8. zakona o organizaciji finančne kon-
v Ptuju Fran S in e r du. dosedanji uradnik v 2. sku- ! troie, da se ustanovi oddelek finančne kontrole na 
pini, podskupini b), 11. kategorije; v 1 « i""-"«" "'«i ! 
skupino a), II. kategorije: Albin A d 1 e š i č, dose
danji uradnik v 1. skupini, podskupini b), II. kate
gorije; v 1. skupino, podskupino b), II. kategorije: 
Ivan P o d b o j , Andrej M a s e 1 j , Josip C e r n e , 
Josi]) J e n k o, Fran P u s t o s 1 e m š e k, Teodor 
D r o v e n i k in Jurij 11 e š i č, dosedanji uradniki 
v 2. skupini, podskupini a). II. kategorije; v 2. sku
pino, podskupino a). II. kategorije: Josip G r a b 
n a r . Jernej S e h m ahi tz, Fran Med.ic, .Josip 
V a d n o v, Hilarij L a v r e n č i č , Fran Ž e k a r, 
Mirko P u n č u h in Leon D e k 1 e v a. dosedanji 
uradniki v 2. skupini, podskupini b), II. kategorije; 
v 2. skupino, podskupino b), H. kategorije: Miha R o -
ž a n c, Janko V r a. n j e k, Poster B r a d a š k a, Aloj- j 
zij M i h i t s c h,- Hieronim H v a 1 a. Rudolf L i k a r, i 
Anton G o s t i č, Ivan N o v a k in Mirko N a c h t i - j 
g a l l , dosedanji uradniki v 3. skupini II. kategorije; j 
v 1. skupino III. kategorije: Anton P r e le, Ivan 
S t e b i o v n i k, Ivan K u š t r i n, Ivan J u r m a. n, 
Ivan Š č u r k in Josi]) G a b r o v š e k, dosedanji 
uradniki v 2. skupini III. kategorije. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 5. sep
tembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, j 
Hrvatov in Slovencev je sprejet dr. Aleksander P. [ 
D a r o ž i o, zdravnik 32. artilerijskega polka v Ma-1 
riboru. ! 

Številka 222 z dne 2б. septembra 1928.: 

j Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 
| avgusta 1928.: Upokojeni sta po točki 1.) člena 133., 
] drugem in tretjem odstavku, točkah 1.) in 3.) čle-
]na 141.. točki 3.) člena 165. in po členu 234. urad-
! niškega zakona kakor tudi po členu 305. finančnega 
zakona za leto 1927./1928. in po členu 340. finanč
nega zakona za leto 1928./1929.: Avgusta F a j -
g e 1 j - P o d g o r n i k, učiteljica v Mariboru, urad
nica v 2. skupini II. kategorije; Fran ja K u m p -
L a b e r n i k, učiteljica v Šenčurju pri Kranju, urad
nica v 2. skupini П. kategorije. 

Odlok ministra za finance z dne 17. septembra 
1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri glavni 
carinarnici П. vrste v Dravogradu-Meži za carinika 
v 3. skupini II. kategorije Lujo B o g n e r , carinik 
v isti skupini iste kategorije pri carinarnici v Za
grebu. 

Odlok ministra, za finance z dne 15. septembra 
1928.: Premeščen je po službeni potrebi h generalni j 
direkcije državnega- računovodstva za računskega ! 

Razglas o otvoritvi lekarne v Gornji 
Radgoni."'* 

Gospod minister za narodno zdravje je odobril 
z odlokom z dne 22. junija 1928., Z. br. 27.133, da 
se otvori v Gornji Radgoni javna civilna lekarna, 
ter je podelil koncesijo za vodstvo te lekarne in 
osebno pravico edinemu kandidatu mag. pharm. 
Karlu K u p f e r s c h m i e d u v Celju. 

Iz pisarne oddelka za zdravstveno službo 
ministrstva za narodno zdravje v Beogradu; 

Z. br. 27.133. 

Razglas o izplačevanju štirinajstega ku
pona 7%nega investicijskega posojila iz 

leta 1921.*** 
Štirinajsti kupon 7%nega investicijskega poso

jila, ki mu je izplačilni rok dne 15. septembra 1928., 
izplačujejo: 

1.) vse finančne delegacije; 
2.) oblastna finančna direkcija v Novem Sadu;-
3.) okrožne in sre-ske finančne uprave, finančna 

ravnateljstva in davčni uradi; 
4.) poštna hranilnica v Beogradu in njene po

družnice v Zagrebu, Ljubljani in Sarajevu s pod
rejenimi poštnimi uradi; 

5.) vsi posebe pooblaščeni denarni zavodi; 
6.) generalna direkcija državnih dolgov v Beo

gradu. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 11. septembra 1928.; D. br. 14.328. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 22. septembra 1928., št. 220. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. septembra 1928., št, 222, 

***- «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. septembra 1928., št. 218. 
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Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. St. 753. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do d n e 1 4 . s e p t e m b r a 1928. 

S r e z S 

o 
M 
o 43 

• a * 
Б 

P 
trt O 

O „ 

Sknpina tiluinih boleini. 

Brežice 3 
Črnomelj 1 
Kamnik 3 

i Laško 1 
Ljubljana, mesto . 5 
Logatec 
Novo mesto 
Radovljica . 

Skupaj . | 15 3 I 

3 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 

i Kranj . . . 
' Krško . . . 

Novo mesto 
Radovljica . 

Griža. — Dvsenteria 

1 i 
1 

Skupaj . j 12 

16 

11 
1 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice 
Črnomelj 
Kamnik 
Kranj . 
Kočevje 
Krško . 

i Ljubljana, srez . 
LJubljana, mesto 
Radovljica . . . 

1 
9 
5 
9 
2 
1 
7 
2 
3 

1 

I Kočevje 
Logatec 

Skupaj . | 39 

Oipice. 
. . . . . i 1 

I 1 

13 

1 
10 
5 
9 
1 
1 
5 
2 
3 

37 

Morbilli. 
1 

1 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . • ._ 

Skupaj 

Skupaj . i 2 i 1 I 1 

Darica. — Diphteria et Croup. 
; . I 3 ! . ! 
I 2 1 

1 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kranj . 
Krško . 

Skupaj . ! 4 I 1 ! . 

Vranièni prisad. — Ajithrax. 

Krško | 1 i . | 1 i . | 
V L j u b l j a n i , dne 19. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 777. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 

od dne 17 . do dne 2 3 . septembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev »reskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji a številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

P a s j a s t e k l i n a . 

Črnomelj: črešnjevec (Rrvavčji vrh 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (ffigonce 6 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 
1 dvorec), Križ (Križ 1 dvorec). Litija: Krka (Mevce 
1 dvorec), Muljava (Muljava 2 dvorca). Radovljica: 
Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana, okolica: Dobrunje (Dobrunje 1 dvorec), 
Medvode (Rakovnik 1 dvorec). Novo mesto: Toplice 
(Podturn 1 dvorec). Radovljica: Jesenice (Jesenice 
1 dvorec), škofja Loka: Stara Loka (Godešič 1 dvo
rec). 

Č e D e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b 1 j a n i, dno 26. septembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. č e m e s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti« 

L. br. 16/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

o d d n e 1. d o d n e 1 0 . s e p t e m b r a 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Ol u 

s. s 
•S 6 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

201 

81 

367 

107 

46 

102 

15 

44 

1 

11 
50 

190 
156 

14 

92 

42 

193 

27 

29 

47 

14 

27 

5 

10 
8 
3 
2 

Tekoči mesec 

o. 
3 

293 

123 

560 

134 

75 

149 

29 

71 

6 

21 
58 

193 
158 

14 

117 

45 

181 

21 

29 

53 

7 

35 

2 

12 
7 

1 

o. 
3 

t/3 

127 

46 

189 

21 

30 

53 

7 

37 

2 

12 
7 

166 

77 

371 

113 

45 

96 

22 

34 

4 

9 
Sil 

193 
1541 

И 
Skupaj . 1385 499 1884 510 25 535 1349| 

V M a r i b o r u , dne 15. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Vet. br. 51/40. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 24. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Prelog: Dekanovec (Dekanovec 4 dvorci, Nova-
kovec 24 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvorcev), 
Hodošan (Hodošan 1 dvorec), Legrad (Legrad 
3 dvorci), Sv. Marija (Sv. Marija 9 dvorcev, Dolnji 
Mihaljevec 3 dvorci). Ptuj : Trnovec-Sela (Barislovci 
1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 

Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje; Griže (Megojnice 6 dvorcev), Petrovce 

(Gorica 1 dvorec), Žalec (Žalec 3 dvorci). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 8 dvor
cev). Ljutomer: Apače (Apače 1 dvorec), Bun-
čani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja Radgona (Gor
nja Radgona 1 dvorec). Maribor, desni breg: Račje 
(Račje 1 dvorec). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob 
Pesnici (Jcdlovnik 1 dvorec), Plač (Plač 1 dvorec), 
Selnica ob Dravi' (Selnica 1 dvorec). Prelog: Draško-
vec (Oporovec 1 dvorec), Goričan (Goričan 3 dvorci). 
Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). Ptu j : 
Cirkovci (Dragonja vas 1 dvorec, Mihovci 5 dvorcev), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), iSlomi (Žamcnci 
1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 
2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja Pristova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvorcev), TopoJšica 
(ТороТса 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Maribor, desni breg: Hošnica (Križni vrh 1 dvo
rec), Laporje (Laporje 1 dvorec), Spodnja Nova vas 
(Spodnja Nova vas 1 dvorec), Spodnja Polskava 
(Spodnja Polskava 2 dvorca). Prelog: Prelog (Prelog 
1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: Kostrivnica (Spodnja 
Kostrivnica 1 dvorec), Šmarje, okolica (Cerovec in 
Pretlcl po 1 dvorec), Rogatec (Rogatec 1 dvorec), 
Zibika (Strtenica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 24. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodili in sodnih oblastei. 
Preds. 575/4/28—2. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto o k r a j n e g a s o d n i k a pri 

okrožnem sodišču v C e l j u . 
Obenem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 

sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraz
nila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnjo naj se 
vložo po službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, a'ko bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 21. septembra 1928. 

Preds. 542/4/28—2. 3—3 
Razpis. 

Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a p r i 
o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e s t u . Ob
enem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
okrajnih sodnikov in sodnih predstojnikov in sod
nikov, ki bi se izpraznila tokom razpisa ali zaradi 
njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene ргобпје, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 14. septembra 1928. 

Št. 2958/28. 

Razpis. 
3—1 

Pri m o š k i k a z n i l n i c i v M a r i b o r u se 
oddasta v okvira členov 347. in 348. finančnega za
kona za leto 1928./1929. d v e m o s t i p a z n i -
k o v - z v a n i č n i k o v , odnosno služiteljev, even
tualno dnevničarjev, s prejemki zvaničnikov ali 
služiteljev. 

Mesti zvaničnikov ali služiteljev so oddasta le 
s premestitvijo ali pa upokojencem, ki se hočejo 
vrniti v aktivno službo. 

Prednost imajo prosilci, Iki so trdnega zdravja 
in velike, močne rasti. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj so vlože najpozneje do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem ravnateljstvu. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 
dne 20. septembra 1928. ' 

S 19/28—25. 1924 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Peter B i z j a k , mizar v Spodnji 

Šiški. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 19/28— i o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. septembra 1928. 

S 28/27—79. 1954 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Matija T r e b a r , trgovec v Ljub

ljani. 
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Konkurz, Id je bil razglašen s sklepom opr. št. 

"S 28/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 14. septembra 1928. 

S 25/27—61. 1953 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: A v t o m o b i In a d r u ž b a z 

o. z. v Ž i r e h. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 25/27—3 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila razdeljena vsa masa. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 19. septembra 1928. 

S 7/28—69. 1946 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Josipina Toplak, obvdovela 

B e r n a r d , trgovka na Polzeli. 
"Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 7/28—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 19. septembra 1928. 

8 14/28—3. 1923 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Antona B u 

č a r j a , trgovca v Brežicah. 
Konkurzni komisar: dr. Vojteh Hočevar, deželno-

sodni svetnik okrajnega sodišča v Brežicah. 
Upravnik mase: Franc Lipej, trgovec v Brežicah. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Breži

cah dne 4. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih. Oglasit-
veni rok do dne 1. n o v e m b r a 1 9 2 8. pri imeno
vanem okrajnem sodišču. Ugotovitveni narok pri 
imenovanem okrajnem sodišču dne 8. n o v e m b r a 
19 2 8. ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 19. septembra 1928. 

S 2/26—136. 1982 

Oklic. 
Prezadolženec: Jakob P l a n in šek , trgovec z 

usnjem v Kandiji. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 2/26 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. Ik. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče y Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 14. septembra 1928. 

T 57/28—4. 1947 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvega Martin Balažič. 

Martin B a l a ž i č , poljedelcev sin v Srednji Bi
strici pri Dolnji Lendavi, rojen dne, 12. septembra 
1872. v Gornji Bistrici, je odšol dne 3. julija 1894. 
na Madžarsko ter je zadnjič pisal leta 1895. iz Ka-
posvâra. Od takrat ni več glasu o njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24. o. d. z., se uvaja na prošnjo 
njegovega brata Ivana Horvata, posestnika v Sred
nji Bistrici pri Dolnji Lendavi, postopanje, da se 
proglasi Martin Balažič za mrtvega' ter se izdaja 
vsakemu poziv, naj o pogrešancu poroča sodišču. 

Martin Balažič se pozivlje, naj se zglasi pri pod
pisanem sodišču ali da drugače vest o sebi. 

Po 1. oktobru 1929. bo odločilo sodišče na vno
vično prošnjo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 18. septembra 1:928. 

se bo razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z 
Janezom Rotnianom, posestnikom in županom v 
Spodnjem Gasteraju. ki se je postavil odsotnim dedi
čem za skrbnika. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek L, 
dne 10. septembra 1928. 

1925 Vpisi v trgovinski register. 

A 211/28. m i з_2 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Jožef R a j š p , posestnik v Spodnjem Gasteraju 

žt. 50, je dne 4. avgusta 1928. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. Zapustil je otroke svojega polbrata. 
Jožefa Rajspa po imenu: Gotfrid Rajšp, Janez Rajšp 
in Jožef Rajšp, ikaterih bivališče ni znano. 

Ti dediči se pozivljejo, naj se v e n e m 1 e t u od 
današnjega dne zglase.pri tem sodišču. Po tem roku 

I. V p i s- a 1 e so se n a s t o p n e f i r m e : 
745. Sedež: Dolane. 

Besedilo firme: Janez Gnilšek. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Imetnik: Janez Gnilšek, vinski trgovec v Do-

lenah št. 31. 
M a r i b o r, dne 30. avgusta 1928. 

746. Sedež: Lancovo pri Radovljici. 
Besedilo firme: F. Remec. 
Obratni predmet: tvornica lesnih izdelkov. 
Imetnik: Franc Remec, trgovec in posestnik v 

Lancovem pri Radovljici. 
L j u b l j a n a , dne 8. avgusta 1928. 

747. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Karol Thoma, mehanična tvor

nica šivalnih izdelkov v Mariboru. 
Obratni predmet: izdelovanje svilenih tkanin na 

tvomiški način. 
Imetnik: Karel Thoma. 
Pravico zastopstva imata imetnik Karel Thoma 

in prokurist Emil Ripper, trgovec v Mariboru, Mlin
ska ulica št. 23. 

Pravico, podpisovati firmo, imata imetnik in pro
kurist, in sicer tako, da pristavlja njenemu s štam-
piljko odtisnjenemu besedilu Karel Thoma svoje-
ročno svoje ime, prokurist Emil Ripper pa tako. da 
dodaja s štampiljko odtisnjenemu besedilu: Karol 
Thoma svojeročno svoje ime s pristavkom «p. p.». 

M a r i b o r , dne 17. avgusta 1928. 

748. Sedež: Ormož. 
Besedilo firme: Gustav Ozmec, trgovina z vinom 

na debelo v Ormožu št. 8. 
Obratni, predmet: nakupovanje in razpečavanje 

vina vseh vrst. 
Imetnik: Gustav Ozmec, vinski trgovec v Or

možu. 
M a r i b o r , dne 30. avgusta 1928. 

749. Sedež: Veliki Okič (št. 82) pri Sv. Barbari v 
Halozah. 

Besedilo firme: Franc Žerak, trgovina z vinom 
na debelo. 

Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Imetnik: Franc Žerak, trgovec pri Sv. Barbari 

v Halozah. 
M a r i b o r , dno 6. septembra 1928. 

750. Sedež: Zgornja Polskava (št. 39). 
Besedjlo firme: Anton Hrastnik, usnjarija in trgo

vina z usnjem in čevljarskimi potrebščinami. 
Obratni predmet: strojenje kož in prodajanje teh 

izdelkov. 
Imetnik: Anton Hrastnik, trgovec na Zgornji 

Polskavi št. 28. 
M a r i b o r, dne 6. septembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

751. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Peteline, tovarniška zaloga 

šivalnih strojev in njih posameznih delov, zaloga 
koles in galanterije v Ljubljani: 

Izbrisala se je prokura Anice Petelinčeve. 
L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

752. Sedež: Zgornje Gorje. 
Besedilo firme: Vinko Jan mlajši: 
Izbrisal se je prokurist FVanc Lokar. 
L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

П1. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

753. Sedež: Krka (št. 13, prav št. 18). 
Besedilo firme: Franc Rebolj. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

točenje žganja: 
Ker se je trgovina opustila. 
N o v o m e s t o , dne 10. avgusta 1928. 

754. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Lud. Dolenc. 
Obratni predmet: trgovina z drobnim in modnim 

blagom in pleteninami na debelo: 
Ker je konkurz odpravljen. 
L j u b l j a n a , dne 13. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
i » j • лгт 

Št. 3281/28. 1959 
Razpis. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi v Kostanjevici prodajo 1000 plin8 bukovih 
hlodov, postavljenih na skladišče v Mačkovcu pri 
vasi Orehovcu. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi v 
Kostanjevici, naj se vlože do dne 6. n o v e m b r a 
19 2 8. ob enajstih pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1928. 

Št. 1680. 1980 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena sekcija v Celju razpisuje prvo javno 
ofertno licitacijo za prevzem popravil na poštnem 
poslopju v Celju. 

Licitacija se bo vršila dne 17. o k t o b r a l 9 2 8. 
ob e n a j s t i h v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znašajo: 

1.) za zidarska dela . . . 14.880 Din 35 p, 
2.) za krovska dela . . . 22.350 Din, 
3.) za kleparska dela . . . 26.555 Din. 
Podrobnosti so razvidne iz razglasa o licitaciji, 

nabitega na uradnih deskah gradbenih sekcij v Celju, 
Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in No
vem mestu. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 25. septembra 1928. 

Št. 19.582—1928. 

Razglas. 
Državni strokovni izpit zdravnikov za prestop 

iz pripravljalne skupine v pomožno skupino se bo 
vršil dne 20. oktobra 1928. 

Prijave, opremljene s kolkom za 25 Din, naj se 
predlože najkesneje do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri higienskem zavodu s šolo narodnega zdravja v 
Zagrebu. 

V Z a g r e b u , dne 22. septembra 1928. ' 

Predsednik izpraševalne komisije: 
dr. Katičić s. r. 

Št. 1935/27, 1936/27, 1939/27, 1934/28, 1938/28, 
1940/28. 1943/28, 1944/28, 1949/28, 1055/28, 
1958/28, 1960/28-1, 1961/28, 1962/28, 1963/28, 
1964/28, 1965/28, 1967/28 in 1969/28. 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 

dež. .zak. št. 2 iz leta 1888. ,je postavila komisija za 
agrarne operacije v Ljubljani komisarja za agrarne 
operacije Ivana P o k o r n a kot komisarja za agrar
ne operacije v ljubljanski oblasti, da se izvrše na
stopne operacije: 

1.) ureditev užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 83, katastr
ska občina Brezje, sodni okraj radovljiški; 

2.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 347,' katastrska občina Studenec, 
sodni okraj ljubljanski, in pod vi. št. 903 deželne 
deske ljubljanske, katastrska občina Studenec; 

3.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 342, katastrska občina Ostrog, sodni 
okraj kostanjeviški; 
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4.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod viL št. 114, katastrska občina Globočiea, 
sodni okra* kostanjeviški; 

5.) nadrobna razdelba skupnega «veta, ki je vpi
san pod vi. št. 1. 44. 150 in 216, katastrska občina 
Jezero, sodni okraj ljubljanski; 

6.) ureditev užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 340, katastr
ska občina Ostrog, sodni okraj kostanjeviški: 

7.) nadrobna razdelba skupnega sveta, odnosno 
ureditev užitnih in gospodarskih pravic na skupnem 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 201, katastrska občina 
Stara cerkev, sodni okraj kočevski; 

8.) nadrobna razdelba skupnega sveta, odnosno 
ureditev užitnih in gospodarskihepravic na skupnem 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 88, 89 in 169, katastr
ska občina Sv. Ana, sodni okraj tržiški; 

9.) nadrobna razdelba skupnega sveta in uredi
tev užitkov in uprave gospodarskih pravic na skup
nem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 118, katastrska 
občina Sv. Katarina, in pod vi. št, 328, katastrska 
občina Tržič, sodni okraj tržiški; 

10.) ureditev užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št. 229, katastr
ska občina Štepanja vas, sodni okraj ljubljanski: 

11.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 773 in 774. katastrska občina Borov
nica, sodni okraj vrhniški; 

12.) nadrobna razdelba skupnega sveta, odnosno 
ureditev užitnih in gospodarskih pravic na skupnem 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 17. katastrska občina 
Knežja njiva, sodni okraj loški: 

13.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 112, katastrska občina Globočiea, 
sodni okraj kostanjeviški; 

14.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 512, katastrska občina Kropa, sodni 
okraj radovljiški: 

15.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 217. katastrska občina Šmihel, sodni 
okraj žužemberški: 

16.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št, 66, 97 in 435. katastrska občina 
Studenec, sodni okraj ljubljanski: 

17.) ureditev užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, ki je vpisan pod vi. št, 347 in 393, 
katastrska občina Vače. sodni okraj litijski; 

18.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 34 in 36. katastrska občina Sinkov 
turn, sodni okraj kamniški: 

19.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 52. 53. 54 in 55, katastrska občina 
Zaklanec, sodni okraj vrhniški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888., glede pristojnosti oblastev, potem posred
no in neposredno udeleženih strank kakor tudi glede 
izrecil. ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih skle
nejo, naposled glede zaveznosti pravnih naslednikov, 
da morajo pripoznati pravni položaj, nastal zaradi 
izvršitve agrarne operacijee. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 20. septembra 192«. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Zakupni in dražbeni pogoji so med običajnimi 
uradnimi urami na vpogled v istem uradu. 

V R a d o v 1 j i c i, dne 21. septembra 1928. 

Sreski poglavar: dr. Peter Vavpotič s. r. 

Razne objave. 
št 1949 36.548—1928. 

Razglas • licitaciji. 
Krajevni organi osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev potrebujejo za oskrbovanje svojih ambu-
latorijev in članov s sanitarnimi potrebščinami za 
pol lota: okoli 2000 m levkoplaste in adbezivnega 
emplastra razne širine, okoli 500 sivih in zelenih 
zaščitnih naočnikov, okoli 1000 suspenzorijev, okoli 
500 prevez za kilo, okoli 5000 kapal za oči, okoli 1000 
brizgelj za kapavec, okoli 500 irigatorjev, okoli 1000 
toplomerov, nadalje v nedoločeni večji in manjši koli
čini steklenih paličic za oči, povojev za oči, trebuš
nih ovojev, vložkov za čevlje, naprstnikov iz patent
ne gume, tenke gume in usnja, gumenih rokavic, 
mešičev za led, kirurške svile, gumenih nogavic, 
rekordnih igel, rekordnih brizgelj itd. 

Za dobavo tega blaga se razpisuje pismena javna 
•licitacija na dan 13. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob enajstih; 
do tega roka je treba izročiti zapečatene pismene 
ponudbo v vložišču podpisanega urada. Na zavitek 
je treba zapisati: «Ponudba po licitacijskem raz
glasu št. 36.548—1928 za dobavo sanitarnih potreb
ščin». 

Ponujene cene se morajo umeti franko vklad, 
franko poštnina ali vozni na. 

Vsalki ponudbi je treba priložiti vzorce za vse. 
ponujene vrste blaga. 

Vsak ponudnik mora položiti do gorenjega roka 
pri blagajni osrednjega urada za zavarovanje delav
cev jamčevino 10.000 Din. 

Ponudbe morajo biti opremljene s kolkom za 
100 Din ter obložene s potrdilom pristojne trgovske 
zbornice, da se smejo dražitelji udeleževati, javnih 
licitacij, in končno z dražiteljevo pismeno izjavo, 
da so mu licitacijski pogoji znani in da pristaja, dra
žiti po njih. 

Ponudbe je treba predložiti na tiskovini, ki jo 
lahko dobi vsak dražitelj pri osrednjem uradu za 
5 Din. V tej tiskovini so tudi navedeni vsi natanč
nejši dobavni pogoji. Ponudbe, ki so ne podado na 
tej tiskovini, kakor tudi ponudbe, ki ne bi ustrezale 
predpisanim pogojem, se ne morejo vpoštevati. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
(Mihanovićeva ulica br. ЗДП.), 

dne 21. septembra 1928. 

6.) imeti mora popolno fakultetno izobrazbo, di
plomo doktorja vsega zdravilstva in pravico, izvrše
vati zdravniško prakso v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec rojstni list, 
izpričevala o domovinstvu, o zakoniti zakonski zvezi, 
o letih otrok, šolska izpričevala, potrdila o doseda
njem poklicu, o zdravju in o ureditvi vojaške obveze. 
Zdravje se mora dokazati z izpričevalom zdravnika 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev ali njego
vih krajevnih organov ali pa zdravnika državnih ali 
samoupravnih oblastev in še z izpričevalom, ki ga 
je izdal državen ali drug javen dispamer ali zdrav
nik specialist za tuberkulozo. 

Vse ostale pravico in dolžnosti' so določene s 
službenim pravilnikom uslužbencev osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

Svojeročno spisane prošnjo, pravilno opremljeno 
s potrebnimi dokazili, naj se vlože pri podpisanem 
uradu do vštetega ponedeljka dne S. o k t o b r a 
1 9 2 8. ob dvanajstih. 

Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštevale. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 

(Mihanovićeva ulica br. 3), 
dne 22. septembra 1928. 

St. 26.696/28/ref. X. a. 1948 

Objava o določitvi mnogokratnika za meseca 
julij in avgust 1928. davSčine od prirastka na 
vrednosti nepremičnin v mestni občini ljub

ljanski. 
Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 

od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922.. Uradni list z dne 
3 1 . oktobra 1922.. št. 365/113, za meseca j u l i j in 
a v g u s t 1 9 2 8 . mnogokratnik 9-13 za vrednosti 
in zneske, izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 20. septembra 192S. 

Št. 6387/4—28. 
Razglas. 

1950 

1955 

Lov krajevne občine S r e d n j e v a s i v Bohinju 
se bo oddajal v s o b o t o d n e 2 0. o k t o b r a 
1 9 2 8. ob d e v e t i h za dobo od dne 1. novembra 
1928. do dne 31. marca 1933. na javni dražbi v za
kup v uradu sreskega poglavarja v Radovljici. 

Št. 36.091/1928. 
Natečaj. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
razpisuje vnovič natečaj za r e f e r e n ta z d r a v 
n i š k e s t r o k e , kategorije A, položaja VIL, za 
postajo za nezgode s sistemizirano lotno plačo 
12,000 Din, z letno položajno plačo 12.000 Din in s 
pripadajočo krajevno in rodbinsko doklado. 

Pogoji za namestitev so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ter mora biti vešč srbsko-
hrvatskemu ali slovenskemu jeziku; 

2.) imeti mora telesno, duševno in moralno spo
sobnost za službo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev vobče; 

3.) dovršiti je moral 18. leto, star pa ne sme biti 
nad 40 let, razen če je bil prej v službi pri osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev ali drugem zavodu 
za socialno zavarovanje, v državni ali drugi javni 
službi; 

4.) biti ne sme pod skrbstvom ali v konkurzu, 
ne v preiskavi zaradi hudodelstva ali pregreška iz 
koristoljubja in obsojen ne sme biti pravnomočno s 
sodbo rednega sodišča zaradi hudodelstva ali pre
greška iz koristoljubja, nadalje ne obsojen na izgubo 
službe ali političnih pravic za čas, določen s sodno 
sodbo; 

5.) službovanje pri osrednjem uradu za zavaro
vanje delavcev ali drugem zavodu za socialno zava
rovanje, v državni ali drugi javni službi mu ni smelo 
prestati iz vzrokov, omenjenih v § 112. in v točkah 
5.) in 7.) § 113. službenega pravilnika za uslužbence 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev: 

1 9 4 4 , Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov» Hrvatov in Slovencev 

dne 15. septembra 1928. 

Aktiva. Dinarjev 
Metalna podloga 378.044.456-17 
Posojila 1.667,028.324-54 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,105.809-57 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 703,462.970-69 

„ . 9.210.038.631-67 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 

Rezervni fond 
Novčanice v obteku . . . . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 766,66L718-86 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.188,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-—. 
9.210,038.631-67 

V metalni podlogi ee računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse-
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

30,000.000— 
11,483.089-57 

5.610.941.840— 
294,105.809-57 
275.413.140-67 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto» 

1910 3—3 Poziv upnikom. 
H r a n i l n i in p o s o j i l n i k o n z o r c i j 

u r a d n i k o v v M a r i b o r u , registrovana zadru
ga z omejeno zavezo, se jo razdružil ter je prešel v 
likvidacijo. 

Po § 40. zadružnega zakona se upniki pozivljejo, 
naj likvidacijski firmi priglase terjatve. 

Likvidator: 
Janko Trost s. r. v Mariboru, Vrazova ulica št. 3. 

1945 Objava. 

Izgubil sem semestralno in letno izpričevalo 
III. letnika državne realke v Mariboru iz leta 1919. 

Proglašam ju za neveljavni. 

Jožef Schwaiger s. r. 

1 9 6 1 Objava. 
Izgubila sem izpričevalo III. razreda dekliško 

meščanske šole pri s. uršulinkah v Mekinjah za. šol
sko leto 1924./1925. na ime: Ivana Urbas iz Ivanjega 
sela pri Rakeku. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Ivana Urbas s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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93. V Ljubljani, dne 1. oktobra 1928. Letnik X. 

-*& 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V e e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Izpremerabe v osebju. 
322. Zakon o dobrovoljcih. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 223 z dne 26. septembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. sep

tembra 1928.: Premeščen je po službeni potrebi na 
državno trgovinsko šolo v Ljubljani za predmetnega 
učitelja v 1. skupini II. kategorije Maks K o v a č , 
predmetni učitelj v isti skupini iste kategorije na 
državni trgovinski akademiji v Mariboru. 

Objave ministrstva, za notranjo posle z dne 6., 
7. in 8. septembra 1928.: V državljansko zvezo kra
ljevine Srbov, Hrvatov in .Slovencev so sprejeti: 
1.) Katarina Š a š o l j , učiteljica v Radečah: 2.) Mar
ti« K l a m m e r , posestnik v Dolenji vasi, skupno z 
ženo Miirijo in štirimi maloletnimi otroki; 3.) Ljude
vit T a v č a r , učitelj v Rakitni; 4:) Alojzij V i t e z , 
tvorniški delavec v Rudniku; 5.) Fran P a a r , hote
lir na Jesenicah, skupno z ženo Amalijo in dvema 
maloletnima otrokoma. 

Številka 224 z dne 27. septembra 1928.: 
Objava ministrstva za, notranje posle z dne 7. sep

tembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev jo sprejet Karel M o r e l , 
zidar na Jezici, skupno z ženo Alojzijo. 

Številka 225 z dne 28. septembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 

10. septembra 1928.: V državljansko zvezo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Ivan F er lu ga. inženjer v Mariboru, skupno z 
ženo Jožefino; 2.) Albin L e b a n , risar v Mariboru; 
3.) Elizabeta H e r e s o h, vdova v Lajtersbergu; 
4.) Marija Ažm an, učiteljica v Strukovcih: 5.) Ga
vrilo N 1) j m an, posestnik na Turškem vrhu: 6.) Ka
rel J an i k, železostružec v Mariboru, skupno z ženo 
Marijo. "*" 

Številka 226 z dne 29. septembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. sep

tembra 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
veterinarja v 5. skupini I. kategorije pri sreskem 
poglavarju v Senju Fran C o k, veterinar v isti sku
pini isto kategorije pri velikem županu ljubljansko 
oblasti v Ljubljani. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 5. m 
8. septembra 1928.: V državljansko zvezo 'kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Ivan 
R. K r i v o s p i če n ko,, inženjer v Mežici, skupno 
z ženo Danico; 2.) Dragotin G o 1 i k, delavec na. Fu
žinah; 3.) Josip š б e k, kovač v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Ministrstvo pravde je postavilo absolviranega 

pravnika Vincenca P a n c e t a za pravnega prakti
kanta. 
Predeedništvo vlžjega deželnega sodišča v LJubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

322 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v XCI1. redni seji, ki jo je imela 
dne 13. avgusta 1928. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili iu potrjujemo 

Zakon o dobrovoljcih/ 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Dobrovoljec je vsakdo, ki je vstopil med voj

nami prostovoljno v srbsko ali črnogorsko vojsko 
do vštetega dne 5. decembra 1918. iu ostal v vojaški 
dolžnosti do demobilizacijo ali je bil prej oproščen 
vojaške dolžnosti bodisi kot neesposoben, bodisi zbog 
državnih potreb. 

Dobrovoljec je tudi oni, ki je pomagal do vojne 
leta 1912. ali v vojnah od leta 1912. do dne б. no
vembra 1918. prostovoljno, z aktivnim sodelovanjem, 
združenim s požrtvovalnostjo, ostvariti narodno 
osvoboditev in ujedinjenje. . 

Člen 2. 

V vprašanjih o priznanju dobrovoljskih svojstev 
odloča ministrstvo za vojsko in mornarnico ter iz
daja o tem uradna- potrdila. Ta potrdila se izdajajo 
na prošnje, ki so se že vložile in ki se še vlože naj
kesneje v šestih mesecih od dne, ko s« razglasi- ta 
zakon. Vse te prošnje so proste takse. 

V vseh spornih vprašanjih o priznanju dobrovolj
skih svojstev poedincem kakor tudi v vprašanjih o 
priznanju dobrovoljskih svojstev dobrovoljcem iz 
drugega odstavka člena 1. tega zakona odloča mini
ster za vojsko in mornarnico, ko je zaslišal inter-
ministerialni konntet, ustanovljen pri ministrstvu za 
vojsko in mornarnico; te odločbe so dokončne. 

Da se rešujejo vprašanja dobrovoljskih svojstev 
poedincev pravilneje, vodi ministrstvo za vojsko in 
mornarnico potrebne knjige o vseh dobrovoljcih. 
Končni seznamek dobrovoljcev se objavi v «Služ
benih Kovinah», ko se izvrši po tem zakonu revizija 
vseh doslej izdanih potrdil. 

Člen 3.. 
Vsak dobrovoljec, ki jo po členu 1. tega zakona 

priznan za takega in je državljan kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, dobi brezplačno v znamenje 
državnega in narodnega priznanja zemljo za naseli
tev, in sicer: če je bil. borec, pet hektarov, če pa je 
bil neborec, tri hektare zemlje, sposobne za obdelo
vanje. Ce šteje dobrovoljčeva rodbina nad pet čla
nov, se sme dodeliti rodbinskim članom zemlja tudi 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvati i 
Slovenaca» z dne 24. septembra 1928., št. 22.1/LXXI. 

preko dobrovoljčeve kompetenee ob pogojih, ki so 
predpisani za agrarne interesente. 

Cc je dobrovoljec umri, preden mu je bila zemlja 
dodeljena, ali če ji- prešla v njegovo last po členu 7., 
preide pravica, dobiti zemljo, na člane njegove rod
bine, in sicer na otroke, vdovo kakor tudi na nje
gove roditelje, če so roditelji siromašnega stanja in 
jim je bil on edini hranitelj. Ista pravica se prizna 
bratom in sestram, če je dobrovoljec že dobil zemljo 
in če je bil njih hranitelj. 

Člen 4. 
Če je dobrovoljec tudi invalid, dobiva poleg zem

lje, do katere, ima pravico po členu 3. tega zakona, 
vse prejemke, ki mu pripadajo po zakonu o inva
lidih. 

Člen 5. 
Dobrovoljec se mora naseliti v občini, v kateri je 

dobil zemljo, ali v sosednji občini najkesneje v treh 
letih od dne. ko je dobil zemljo. Oni dobrovoljci, ki 
so že dobili zemljo, preden stopi ta zakon v veljavo, 
se morajo naseliti najkesneje v dveh letih od dne, 
ko se razglasi ta zakon. 

Vsak dobrovoljec, ki dobi po tem zakonu zemljo 
za naselitev, mora poleg tega obdelovati to zemljo 
osebno ali v svoji režiji, izvzemši pretežke invalide 
in nedorasle otroke. 

Če dobrovoljec ne izpolni kateregakoli /.goraj 
omenjenih pogojev tega zakonskega člena, se mu 
dodeljena zemlja odvzame in druga se mu več ne dà. 

Člen 6. 

Dobrovoljec dobi ob preselitvi iz stanovališča >.lo 
kraja, kjer mu je zemlja dodeljena, od ministrst -a 
za promet brezplačno vožnjo na državnih železnicah 
in ladjah v državni eksploataciji zase in za člane 
svoje rodbine kakor tudi za svoj živi in mrtvi in
ventar in svoje pohištvo od najbližje odhodne do 
najbližje končne postaje. 

Prav tako da vsakemu dobrovoljcu ob naselitvi 
ministrstvo za šume in rudnike brezplačno potrebni 
stavbni les iz najbližjega državnega gozda, da po
stavi hišo in ostale potrebne zgradbe. Dobrovoljec 
ima pravico do brezplačnega prevoza tega lesa na 
državnih železnicah in ladjah v državni eksploataciji. 

Clcn 7. 

Dodeljena državna zemlja preide v last dobro-
voljčevo ali v last njegovih naslednikov po členu 3. 
'L dostavkom, da se lahko takoj zahteva zemljiško
knjižni vpis brez takse. Dobljena zemlja se ne sme 
od časa dodelitve in v petih letih po dodelitvi otujiti 
in tudi ne prodati za poplačilo privatnega dolga. Za
dolžiti se sme samo z dolgoročnim hipotekarnim kre
ditom do tretjine prometne vrednosti. 

Če je zemlja, dodeljena dobrovoljcu, privatna 
last, a je bila odvzeta po predpisih agrarnih zakonov 
v agrarne namene, preide v dobrovoljčevo last, ko ie 
uredi vprašanje tega odkupa definitivno z zakonom; 
vendar pa velja glede otujitve, zadolžitve in prodaje 
petletni rok od dne, iko se je dobrovoljec naselil. 
Dobrovoljci se smejo preseljevati, če država ne bi 
mogla urediti zemljiškoknjižnega prenosa s privat
nimi posestniki. V tem primeru dodeli država drugo 
zemljišče in podporo za preselitev s pravicami po 
členu 6. tega1 zakona. 
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Dobrovoljci smejo dodeljeno zemljo med seboj 
tudi zamenjati; vendar pa je treba za to zameno 
odobritve ministra za agrarno reformo. 

Ölen 8. 

Ves posel glede razdeljevanja zemlje med dobro
voljce se mora organizirati po načelih naše notranje 
kolonizacije: potemtakem spada v področje ministr
stva za agrarno.reformo. V ta namen se ustanavlja 
pri ministrstvu za agrarno reformo posvetovalen 
odbor, v katerega spadajo predstavniki ministrstev: 
za vojsko in mornamico, za agrarno reformo, za 
notranje posle, za narodno zdravje, za poljedelstvo 
in vode. za promet in za šume in rudnike. Razen 
tega pošilja glavni odbor zveze dobrovoljcev na seje 
svojega delegata. 

Člen 9. 

Da bi se rešilo dobrovoljsko vprašanje čim hitreje, 
popolneje in pravilneje, se ustanavlja pri ministrstvu 
za vojsko in mornamico interministerialen komitet, 
kot posvetovalen organ ministrstva. V njegovo se
stavo spadajo predstavniki nastopnih ministrstev: za 
vojsko in mornamico, za agrarno reformo, za no
tranje posle, za poljedelstvo in vode in za socialno 
politiko. Te predstavnike imenuje vsak pristojni mi
nister. Razen tega pošilja glavni odbor zveze dobro
voljcev na seje komiteta svojega delegata. 

Sejam komiteta predseduje pomočnik ministra za 
vojsko iu mornamico, ki tudi sklicuje njegove seje. 

Člen 10. 

Za izvrševanje tega zakona skrbe minister za 
vojsko in niornarnico in ostali ministri, omenjeni v 
Členu 8. tegu zakona, ki predpišejo v štirih mesecih 
posebne pravilnike za izvrševanje tega zakona. 

S sklenitvijo tega zakona prestanejo veljati za
kon o dobrovoljcih z dne 30. decembra 1921.* in vsi 
ostali zakonski predpisi, ki nasprotujejo temu za
konu. 

Člen 11. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem. ko ga kralj 
podpiše, obvezno moč pa dobi z dnem. ko se razglasi 
v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za vojsko in mornamico pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem. vsem in vsa
komur pa. uiij so mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 3.1. avgusta 1928.: 
D. br. 26.60(3. 

642 

ne sme biti 

ne sme biti 

Minister 
za vojsko in mornamico, 

Častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
armijski general : 

S t e v a n S. H a d ž i ć s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 
Mil. Vujičić s. r. 

L. S. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta in 
minister za noiranje 

posle: 
d r . K o r o š e c s. r. 

(Podpisi 
vseh ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 

Natečaj za rezervne častnike.** 
Inženjersko-tehnični oddelek ministrstva za voj

sko in mornamico sprejme zaradi popolnitve inže-
njersko-tehnične stroke v letu 1928./1929. na pod
stavi odloka gospoda ministra za vojsko in mornar-
nico I. O. br. 11.754 z dne 14. septembra 1928. in na 
podstavi člena 26. zakona o ustroju vojske in mor-
narnice do 30 častnikov v aktivno službo. 

Prijave kandidatov morajo dospeti najkesneje do 
dne 1. d e c e m b r a 1 9 2 8. k inženjersko-tehnič-
nemu oddelku ministrstva za vojsko in niornarnico, 
kjer se pregledajo; nato se pošlje vsakemu kandi
datu obvestilo o uspehu. 

Pogoji za konkuriranje so: 
1.) Kandidat mora biti v podporočniškem činu 

do vštetega čina kapetana I. razreda. 

2.) Ce je v podporočniškem činu 
starejši od 30 let. 

3.; č e je v podporočniškem činu 
oženjen. 

4.) Imeti mora po členu 2«.. točki 2.), zakona o 
ustroju vojske in mornarnice najmanj dovršeno sred. 
njo tehnično šolo v državi ali v inozemstvu (ali nižjo 
vojaško-telmično šolo). 

5.) Prebiti jo moral v častniškem činu dvomesečni! 
vaje. 

6.) Opraviti mora predpisani izpit za čin admini 
strativnega podporočnika inženje.rsko-tehnične stro
ke po programu in pravilu za opravljanje častniških 
izpitov v inženjersko-tehnični stroki D. br. ] 7.008 z 
dne 7. maja 1924. («Službeni Vojni List» s!. 27) pre 1 
komisijo v inžonjersko-tehiiičnem oddclk-i. 

Kandidati morajo označiti v prijavi: kdaj so od
služili svoj obvezni rok, kakšne in katere strokovne 
šole iu kje so jih dovršili, kakšen položaj imajo v 
civilnem stanu, iz katero grane strokovnosti hočejo 
opravljati izpit, in točni naslov stalnega stanovališča. 
Prijavi mora priložiti vsak kandidat: 

a) v overovljenem prepisu diplomo — izpričevalo 
o dovršeni tehnični šoli; 

b) potrdilo o prebitih dvomesečnih vajah z oceno 
polkovnega častnika, odnosno komande ali urada o 
moralnih vrlinah; 

c) potrdilo, da je rezervni častnik; 
č) krstni list v prepisu; 
d) potrdilo, ali je oženjen ali ne, če je oženjen, 

s katero osebo, koliko ima otrok itd.; 
•e) izpričevalo o vedenju v civilnem stanu v 

dveh poslednjih letih kakor tudi o tem, da ni bil 
postavljen pred sodišče in obsojen zaradi oneča.šču-
jočih dejanj; 

f) potrdilo o državljanstvu; 
lij potrdilo o praktičnem delovanju pri privatnih 

tvornicah ali podjetjih v državi in v inozemstvu; 
i) kratek popis življenja in delovanja v civilnem 

stanu. 
Kandidat, ki opravi izpit, se prevede; po pred

loženi prošnji v aktivno službo v činu, ki ga ima v 
rezervi. 

Iz pisarne inženjersko-tehničnega oddelka 
ministrstva za vojsko in mornamico v Beogradu, 

dne 14. septembra 1928.; I. O. br. 11.754. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do v š t e t e g a dne 
30. oktobra 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 19.200 y. dne 22. septembra 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemeko valuto: 

1 napoleondor Din 219-— 
1 turška lira >, 247-30 
1 angleški funt » 2 7 6 — 
1 dolar » 56-60 
1 kanadski dolar » 56-60 
1 zlata nemška marka . . . » 13-56 
1 zlati zlot » 6-37 
1 avstrijski šiling » 8-— 
1 belg » 7-91 
1 pengö » 9-92 

100 francoskih frankov . . . . » 222-20 

* Uradni list z dne 7. aprila 1922., St. 90/34. 
* * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., St. 223. 

100 švicarskih frankov . . . 
100 italijanskih lir 
100 nizozemskih goldinarjev . 
100 romunskih lejev . . . . , 
100 bolgarskih levov . . . . 

. 100 danskih kron 
100 švedskih kron , 
100 norveških kron . . . . 
100 pezet 
100 drahem 
100 češkoslovaških kron . . . 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

31. oktobra 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne-22. septembra 1928.; I. br. 19.200. 

1095-20 
297-50 

2 2 8 2 — 
34-60 
4 1 — 

1517— 
1522-50 
1 5 1 7 — 

939-50 
73-60 

168-60 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. septembra 1928., št. 224. 

Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 542/3. 

Natečaj. 
Uprava kraljevega fonda je razpisala natečaj za 

izvršitev dela o celokupnem narodnem gospodarstvu 
v naši državi, pri čemer je določila, da se morajo 
poslati rokopisi do dne 1. oktobra 1928. Ker se je 
predlagalo z več strani, da so ta. rok podaljšaj, ker 
jo prekratek, ga je podaljšala uprava z odlokom z 
dne 13. septembra 1928., br. 2950, do dno 1. n o -
v e m b r a 1 9 2 8. Do tega roka se morajo poslati 
rokopisi (napisani s pisalnim strojem) v treh izvodili, 
in sicer v treh izvodih zato, da bodo mogli referenti 
pregledati delo istočasno. 

V L j u b 1 j a n i, dne 27. septembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. št. 777. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . septembra 1928. 

S r e z 
fi 
3 
o Z "o 

IM ju 

O > 
6 3 | 

Skupina tifnznih bnleini. 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kamnik . . . . 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

1 

Skupaj . j 16 

Griža. -
Črnomelj . 
Kranj . . . 
Novo mesto 
Radovljica . 

I 11 i 2 

Dysentcria. 
i 7 •! 5 

1 
11 

1 
Skupaj J 13 

Škrlatinka. 

I 12 I 

25 

2 
1 

10 
1 

Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Krško 

i Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

Scarlatina. 
1 

14 
4 
1 

37 20 

14 

2 
10 
4 
9 
1 
1 

19 
5 
3 

Ošpice. — Morbilli. 
Kočevje ; 2 j . j 
Ljubljana, mesto . j . | 1 ; 

Skupaj 2 1 

54 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

2 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kamnik 
Kranj . 
Krško . 

Skupaj . i 5 2 3 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.' | 
Ljubljana, mesto . | . | 1 | . | . | 1 ! 

V L j u b l j a n i , dne 29. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

O. br. 1685/4. 1995 

Razglas. 
Na podstavi odlokov ministra za. trgovino in in

dustrijo z dno 11. junija 1928., br. 5366/VI—27, z 
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dne 2. marca. 1928.. br. 5462/VI—27, in z dne 28. ju
lija 1927., ibr. 3590/VI, fsem potrdil izpremcmbo 
§§ 1., 4. in 2G. pravil za Celjsko posojilnico, d. đ: v 
Celju, po sklopih občnih zborov z dne 19. aprila 
1927. in z dne 20. septembra 1927. 

Izpremeinbe se nanašajo na besedilo firme tudi 
v drugih jezikih, potem na zvišbo delniške glavnice 
na 4,087.500 Din zbog- valorizacije bilančne vred
nosti investicij, na ustanovitev specialnega rezerv
nega fonda za pokrivanje škod, nastalih zbog izpre
meinbe valutarne vrednosti, in končno na zvišbo del
niške glavnice na 5,000.000 Din. 

V M a r i b o r u, dne 26. septembra 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. br. 36/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 21. septembra 1928. 

S r e z 
° J2 

2-S 
•si 
O > 

B 

Skupina titnmih boleini. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 

! Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

12 
4 
5 

10 
2 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
3 

Skupaj . j 51 10 

O riža. — Dysenterie. 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 

! Murska Sobota . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 
4 
2 

13 
20 1 

Škrlatinka. — Scarlatiua. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Konjice 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovcnjgradec. . . 

5 
1 

•3 
2 
, 
1 
3 

11 
4 
1 

t 
, 
, 

1 

1 
• 

Skupaj . j 31 

I Konjice . . . . 
I Maribor, levi breg 
' Murska Sobota . 

Prelog 
Prevalje 

Oipice. 
1 

19 
1 

Skupaj 22 

2 i 1 

Morbilli. 
3 

19 
1 

20 

Davica. 
Celje 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Diphteria et Cronp. 

Ptuj 
Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

. . . . | 3 | . ! i | 

Sen. — Erysipelas. 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

, 
, 
, 
1 

1 

1 
1 
1 

i 
4 

1 
• 

1 

, 
. 

1 

1 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus 
1 Celje 

Dolnja Lendava. . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj j l_. 

Skupaj 

1 

1Л O 

12 
4 
5 

10 
4 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
2 

53 

4 
3 

12 

5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

12 
4 
1 

31 

11 

I Skupaj . 4 3 | 2 
V Mariboru, dne 24. septembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r 

643 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Pr VII 56/28—2. 1990 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani je raz

sodilo na predlog državnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine: «Jurij s pušo» št. 6 v Ljub

ljani z dne 27. septembra.1928. utemeljuje v članku: 
«Razumi vendar» v vsem obsegu prestopek po § 516. 
k. z. in obseza težko kršenje javne morale po čle
nu 19., točki 5.), zakona o tisku. 

Po členu 19. zakona o tisku potrjuje sodišče za
brano razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, 
izvršene po državnem pravdništvu v Ljubljani, ter 
odreja, da je uničiti vso izvode tiskovine. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. septembra 1938. 

Letnik X. 

Preds. 575/4/28—2. 

Razpis. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Odsotnemu Mihaelu Kocjanu se postavlja za 

skrbnika Matija Držaj, posestnik v Dragovanji vasi 
št. 16. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 22. septembra 1928. 

3—2 

Odda se mesto o k r a j n e g a s o d n i k a pri 
okrožnem sodišču v C e l j u . 

Obenem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraz
nila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo. аЉо bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dno 21. septembra 1928. 

Preds. 646/4/28—1. 

Razpis. 
3—1 

C 183/28—1. 1986 

Oklic. 
Frančiška Jančič, posestnica. v Klakah št. 4, je 

vložila zoper Franca J a n c i c a , posestnika v Kla
kah št. 4, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
6000 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
9. o k t o b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Franca Jančiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Anton Spec, sodni podurad-
nik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 21. septembra 1928. 

E 46/28—22. 

Sklep. 
1923 

Izvršba s prisilno dražbo nepremičnine: zemljiška 
knjiga Pišece, vi. št. 57, dovoljena s sklepom z dne 
18. januarja 1928., E 46/28—2, je s privoätvijo za-
htevajočega upnika po § 39., št. 6., i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 

dne 12. septembra 1928. 

E 471/28—5. 

Dražbeni ekHc 
1854 

Pri okrajnem sodišču v M u r s k i . S o b o t i se 
odda s o d n i š k o m e s t o . Obenem so odđado vsa 
mesta sodnikov, ki bi se izpraznila tekom razpisa ali 
zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 27. septembra 1928. 

S 12/27—20. 1991 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, ki jo je sklenil dne 

12. septembra 1928. konkurzni dolžnik Franc R e -
n i e r, trgovec v Podčetrtku, z upniki za. 10 % njih 
terjatev. Ta vsota je plačljiva takoj po pravnomočni 
odobritvi poravnave, t. j . 14 dni po razglasitvi v 
Uradnem listu. 

Za točno izplačilo 10%ne poravnalne vsote jamči 
Zadruga za izvoz jajc v Št. Juriju ob južni železnici. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 

dne 19. septembra 1928. 

Dne 4, o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Turnišče, vi. št. 589 (hiša, dvor 
in vrt). . 

Cenilna vrednost: 1560 Din; najmanjši ponudek-
1040 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit n a uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 29. avgusta 1928. 

E 384/28—14. 

Ustavitev izvržbe. 
1984 

S 4/28—88. 

Sklep. 
1997 

Okrožno sodišče v Novem mestu je potrdilo s 
sklepom z dne 25. septembra 1928. poravnavo, ki 
jo je sklenil skrbnik ležeče zapuščine po umrlem 
trgovcu. Francu Škrabarju, Vlado Š k r a b a r v 
Višnji gori, z zapuščinskimi upniki v tem zmislu, 
da plača upnikom III. razreda 25%no kvoto v 12 me
sečnih obrokih, in sicer pričenši 14 dni po pravno
močnosti tega sklepa. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 

dne 28. septembra 1928. 

C 141/28—1. 

Oklic. 
1957 

Maloletni Alojzij Vrtin po materi Mariji Vrtinovi, 
posestnikovi sestri v Dragatušu št. 13, je vložil zo
per Mihaela K o c j a n a , posestnikovega sina v Ve
liki Labinji št. 7,. sedaj, nekje v Kanadi, tožbo zaradi 
ugotovitve očetovstva in plačila porodnih stroškov 
in preživnin. 

Zahtevajoča stranka: Andrej Verovnik in Marija 
Verovnik, posestnika v Zgornji Kapli, zastopana po 
drju. Karlu Škapinu, odvetniku v Mariboru; 

zavezana stranka: Jakob V i b n e r in Eliza 
V i b n e r (tudi Vidmar), posestnika v Zgornji Kapli, 
zaradi 3969 Din 50 p s pripadki. 

Izvršba po prisilni dražbi zavezani stranki lastnih 
nepremičnin: zemljiška knjiga Zgornja Kapla, vi. 
št. 12, dovoljena s sklepom opr. št. E 384/28—1, je 
s privolitvijo zahtevajoče stranke po § 39., št. 6., 
i. r. ustavljena. 

Vsi izvršilni čini, kolikor so se že opravili za 
zgoraj označeno izvršljivo terjatev zahtevajoče 
stranke, se s tem razveljavljajo. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek I., 
dne 18. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Razglas glede nove mednarodne konven
cije in novih mednarodnih tovornih listov.* 

Dne 1. oktobra 1928. stopi v veljavo nova med
narodna konvencija za transport blaga po železnici. 
Ker določa ta konvencija tudi nove obrazce tovornih 
listov za brzovozno in sporovozno blago v med-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223. 
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narodnem prometu, s katerimi se morajo brezpogoj
no nadomestiti stari, se interesentom naznanja, naj 
si preskrbe stare obrazce za svoje potrebe samo do 
dne 1. oktobra 1928., ker se bodo po tem roku rabili 
samo novi obrazci. 
Iz pisarne komercialnega oddelka generalne direkcije 

državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. septembra 1928.; G. D. br. 64.081/28. 

Št. 7870/1928. 

Razglas. 
1958 

K m e t i j s k a s t r o j n a za d r u g a v L j u b -
n e m p r i P o d n a r t u . r. z. z o. z., uživa po na
redbi gospoda ministra za finance z dne 25. decem
bra 1923.. br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 
1924.. št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, nave
denih v tej naredbi, izza dne 1. oktobrai 1928. za 
čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 20. septembra 1928. 

Št. 1680. 1980 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena sekcija v Celju razpisuje prvo javno 
ofertno licitacijo za prevzem popravil na poštnem 
poslopju v Celju. 

Licitacija se bo vršila dne 17. o k t o b x a l 9 2 8. 
ob e n a j s t i h v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znašajo: 

1.) za zidarska dela . . . 14.880 Din 35 p, 
2.) za krovska dela . . . 22.350 Din, 
3.) za kleparska dela . . . 26.555 Din. 
Podrobnosti so razvidne iz razglasa o licitaciji, 

nabitega na uradnih deskah gradbenih sekcij v Celju, 
Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in No
vem mestu. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 25. septembra 1928. 

ali je oženjen ali ne (učiteljica: ali je omožena ali 
ne) in ali ima kaj otrok. 

Prošnje, ki jim niso priloženi vsi navedeni doku
menti, se ne jemljejo v poštev. 

Kandidati za I. letnik so morali opraviti najmanj 
s prav dobrim uspehom zrelostni učiteljski in prak
tični učiteljski izpit ter delovati najmanj tri leta z 
odličnim uspehom na osnovnih ali na meščanskih 
šolah. 

Kandidati za III. letnik morajo predložiti izpri
čevalo iz nižjega tečaja višje pedagoške šole; do
vršiti pa so morali nižji tečaj z odličnim uspehom in 
brez manjše ocene, nego prav dobre (8). 

Vsak kandidat za I. letnik mora navesti v proš
nji, v kateri skupini predmetov se hoče izobražati v 
prvi vrsti in v kateri skupini v drugi vrsti. Skupine 
so te-le: 

I. skupina: narodni jezik, narodna književnost, 
zgodovina in geografija, s pedagoško skupino na
ukov; 

II. skupina: tuj jezil; (nemški ali francoski), na
rodni jezik, narodna književnost in zgodovina, s pe
dagoško skupino naukov; 

III. skupina: prirodopisje (zoologija, botanika, 
mineralogija- in geologija), s pedagoško skupino na
ukov; 

IV. skupina: matematika, opisna geometrija in 
fizika, s pedagoško skupino nau'kov; 

V. skupina: matematika, opisna geometrija, vse 
vrste risanja, modeliranja in pisanja, s pedagoško 
skupino naukov. 

Kandidati za I. letnik, ki se hočejo izobražati v 
II. skupini (tuj jezik), naj označijo v prošnji, v ka
terem izmed navedenih dveh jezikov se hočejo iz
obražati. 

Kandidati za III. letnik kot diplomirani slušatelji 
nižjega tečaja. te šole v tem šolskem letu ali v 
prejšnjih šolskih letih morajo navesti v prošnji svojo 
skupino predmetov iz nižjega tečaja ter se smejo pri
glasiti samo za to skupino. 

Na natečaj se smejo priglasiti učitelji in učite
ljice iz vse kraljevine Srhov, Hrvatov in Slovencev; 
biti pa jim ne sme nad 38 let. 

Iz pisarne rektorata višje pedagoške šole v Beogradu, 
dno 25. avgusta 1928.; št. 1072, 

Razne objave. 

Št. 7287/11. 1985 2 - 1 

Nabava Mannesmannov ih cev i . 
Podpisana direkcija nabavi dne 15. o k t o b r a 

19 2 8. s pismeno pogodbo Mannesmannove cevi z 
armaturo. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji in specifikacija se dobivajo pri podpisani 

direkciji. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 27. septembra 1928. 

Natečaj za sprejem kandidatov v I. in 
III. letnik višje pedagoške šole v Beo

gradu.* 
Po členu 6. uredbe o višji pedagoški šoli in po 

odločbi ministrskega sveta P. br. 15.006 z dne 20ega 
septembra 1928. se sprejme v I. in III. letnik te šolo 
za šolsko leto 1928./1929. po 25 rednih slušateljev. 
Slušatelji bodo imeli enoleten dopust s polovico red
nih prejemkov, ki jih imajo kot učitelji. — Razen 
tega se sprejme v I. in Ш. letnik največ po 5 slu
šateljev, ki izjavijo, da se bodo učili ob svojih stro
ških ali ob stroških izvestne naprave ali korporacije. 

Vsak kandidat se mora obrniti najkesneje do dne 
2 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . s prošnjo na rektorat te šole. 

Kandidati za I. letnik morajo priložiti prošnji: 
1.) izpričevalo o opravljenem učiteljskem zrelost

nem izpitu; 
2.) izpričevalo o opravljenem praktičnem vuspo 

eobljenostnem) učiteljskem izpitu; 
3.) potrdilo o letih učiteljske službe in ocenah 

delovanja v vsem tem času; 
4.) izpisek iz rojstne matice ali zakonski pred

pisano potrdilo o rojstnem dnevu in kraju; 
5.) zdravniško izpričevalo o zdravstvenem stanju; 
6.) kratek življenjepis, v katerem naj kandidat 

označi, kje in koliko časa jo služboval kot učitelj, 

Natečaj za sprejem kandidatov v I. in 
III. letnik višje pedagoške šole v Za

grebu za šolsko leto 1928./1929.* 
Po odločbi ministrskega sveta je odobril minister 

za presveto z odločbo z dne 20. t. m., P. br. 15.006, 
razpis natečaja za 25 slušateljev v I. in 25 sluša
teljev v III. letnik tega zavoda v šolskem letu 1928./ 
/1929. 

Slušatelji bodo imeli enoleten dopust s polovico 
rednih svojih učiteljskih prejemkov. 

Prošnje naj se pošljejo rektorju te višje peda
goške šole najkesneje do dne 8. o k t o b r a 1 9 28. 
za vpis v I. letnik, do dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pa za vpis v III. letnik. 

Pogoji za sprejem so isti kakor za višjo peda
goško šolo v Beogradu. 
Iz pisarne rektorata višje pedagoške šole v Zagrebu, 

dne 24. septembra 1928.; št. 1477/28. 

1988 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. septembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 387.177.079-17 
Posojila 1,653/741.028-35 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 29-1,108.524-67 
Dolg države 2.966^355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 700,988.851-85 

„ . 9.203,413.154-74 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,483.089-57 
Novčanice v obtoku 5.583/222.300---
Državni račun začasne zamene . . 294,108.524-67 
Terjatve države po raznih računih 366,298.895-89 
Razne obveznosti 696,867.311-6] 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
9.203,413.154-74 

V metalni podlogi so računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 35/Iic. kur. 2017 

Razpis učnega mesta. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne .27. septembra 1928., št. 224. 

Kuratorij mestnega dekliškega Jiceja v Ljubljani 
razpisuje 
p r o f e s o r s k o u č n o m e s t o za f r a n c o 
š č i n o in n e m š č i n o k o t g l a v n a p r e d 

m e t a 
na mestni ženski realni gimnaziji. 

Prošnje, pravilno opremljene z dokazili usposob
ljenosti, uradnim zdravniškim izpričevalom in doka
zilom, da je prosilec ali prosilka jugoslovanski držav
ljan (jugoslovanska državljanka), naj so vlože pri 
kuratorij u 
n a j k e s n e j e v 14 d n e h od d n e , k o so ob

j a v i t a r a z p i s . 
Kuratorij mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, 

dne 29. septembra 1928. 
Predsednik: prof. dr. R. Kropivnik s. r. 

«Ljudska Blagajna», 
splošni hranilni in kreditni zavod, 

r. z. z o. p. v Mariboru, 
sklicuje na dan 10. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob šestnaj
stih (ob štirih popoldne) v zadružne prostore v Mari

boru, Aleksandrova, cesta št. 16, 
izreden občni zbor. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o zadnjih dogodkih. 
2.) Izstop načelnikov. 
3.) Volitev načelništva- in ev. nadzorništva. 
4.) Ureditev prejemkov za osebje. 
5.) Sklepanje o novi organizacijski podstavi. 
6.) Slučajnosti. 1996 

* * * 
Če bi ob določeni uri izredni občni zbor ne bil 

sklepčen, se bo vršil po členu 21. zadružnih pravi! 
eno uro pozneje na istem mestu in z istim dnevnim 
redom drug občni zbor, ki bo sklepčen ob vsakem 
številu navzočnih članov. 

Za načelništvo: Milan Vrabič s. r. 

2019 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo medicinske fakultete 

univerze v Ljubljani za leto 1927./1928. na- ime: 
Ivan Hubad iz Toplic pri Novem mestu. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ivan Hubad s. r. 

1989 Objava. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. septembra 1928., št. 224. 

Izgubil sem maturitetno izpričevalo državne gim
nazije v Kranju za šolsko leto 1919./1920. in ima-
trikulacijsko izpričevalo tehnične fakultete univerze 
v Ljubljani za leto 1920./1921., oboje na ime: Jakob 
Mlakar iz Mošenj. 

Proglašam ju za neveljavni. 
Jakob Mlakar s. r. 

2 0 1 8 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo pravnozgodovinskega 

državnoga izpita juridične fakultete v Ljubljani iz 
leta 1924. na ime: Josip Pokorn iz Celja. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Josip Pokorn s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. - Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti. - Razglasi velikega župana mariborske oblasti 
Razglas! delegacy ministrstva »nane. - Razglasi sodišč In sodnih oblastev. - Razglasi raznih uradov in oblastev - Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem s e mora vršiti zavarovanje va iate 
ob izvoza b laga po č lenu 1 6 . pravilnika o pro
m e t a z devizami in valutami z dne 2 3 . septem

bra 1921.* 
Velja o d d n e 1. d o d n e 15. o k t o b r a 1928. 

fi Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih | 

24 

25 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza 
Koruza posušena 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

St. 0 
Bela moka za luksusno pecivo 

St. 2 
Krušna moka št. 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije). . . . -
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

• od 700 » do 900 kg . 
» » 900 » navzgor , . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 > do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

Ovni 
Jagnjiči In kozliči 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 » do 220 kg . 
» • 220 » navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) , 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena . . . 
Slanina sirova . . . . 
Slanina povojena . . . 
Onjati . . . . . . . . . 
Zaklani prašiči razpolovljenl 
Svinjsko meso sirovo . . 
Ooveje meso sirovo . . 
Ovčje meso sirovo . . . 
Jagnječje meso sirovo . 
Domača klobasa (mesena) 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
Ћ 

vsako 
* 
> 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

230-
240-
200-
240-. 
230-
300-
300-

350' — 

340' — 

330'-

310--
280'-
230--
190--
180- — 
300'-
800--

1.000--
3.600'-
2.500 •-
2.000- -

1.600- -
1.500'— 
900-— 

1.800'— 

3.000 • ~ 
1.200--

2.600 •-
3.200- -
4.000- — 

50Ò-— 
700-— 

1.000'— 
150'— 
70- — 

700--
1.400'-
1.700' — 
200--

2.000 • — 
1.800- -
1.7Q0--

3.500 •-
•4.500 •— 
1.800'— 
1.700'-
1.800'-
3.000- -
1.700'-
1.500 •-
1.200'— 
1.200' — 
1.500--
1.600'-

3=S 

* €SIužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca> 
* dne 1. oktobra 1928., St. 227. 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski In goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi 
je in Bosne' 

2 0 % 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja. . . 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja . 
Koža vidrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe ' % „ vložene v vre

čah 
Silve suhe " / „ , vložene v vre

čah . . 
Silve suhe "/,„, (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "'/,„ (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe 1 , 0/i„, vložene v vre

čah . . . . 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
dosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane . 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

Jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena In okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) . 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre 
de), od •/. do «/„ . . . . 

Stavbni les jelkov, okrogel (j* 
drenlkl, koli za hmelj, lan 
tene = drogi za brodove) 

100 kg 

100 > 
100 . 
100 » 
100 > 

100 » 

100 > 

100 » 

100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 . 
100 . 
100 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 > 
100 > 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m* 

600'— 

100-— 
800 • — 
700-— 
200- — 

1.800' — 
100-— 

7 0 0 ' -

1.300- — 
1.300--
1.300'— 

2.600 •— 
3.200 •— 
5.500-— 
2.300 •— 
2.500 • — 

1 8 ' -
150'— 
50 — 
60-— 

100--
250- — 

1200--
900 — 
5 0 0 - -

4.500' — 
2.600- -

6 3 0 - -

580-— 

460 •— 

350 • -

330 •— 

320 • — 

• 
600'— 
150' — 
1 0 0 ' -

ZOOO--
1.000'— 

4 0 - -
50-— 
20- — 
1 5 - -

1.500'— 
1.500'— 
1.500'— 
1.500'— 

1.000' — 

2 0 ' -
500'— 
3 0 0 ' -

1 .300-

1.800'— 
7.000 • — 
1.000•— 

450'— 

250'— 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

?> Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

!l04 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) ? . 
Stavbni hrastov les slovenski. 

f d o l 6 0 . . . . 

Količina Cena 
v dinarjih 

m« 

Hrastovi pragi 160 do 220 , 
250 » 270. 
specialni . , 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

in drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov In Javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

Javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije . . . . . . 
Cement beočinski 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj Iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1928 
Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

vsak 

m* 
vsak 

m* 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 , 
10.000 » 
10.000 , 

100 kg 

100 » 
100 > 

100 » 

100 » 
1 » 
1 > 
1 > 

200'— 

3 5 0 - -
700-— 
3 5 0 - -

550 • -
270- — 

1.000- — 

800- — 
2.500 • — 

2 0 - -
30-— 
45-— 

1.100- — 
30- — 

1.200- — 
7 0 0 - -

900- — 

700- — 
7 0 ' -

40 '— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.500- — 

2Ó0-— 
1.500- — 

700- — 
2500•— 
2500•— 

10.000- — 

7.000 • — 
6-— 

50- — 
5 - -

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo. 
da morajo ob. izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti l e težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se Iz
vršuje obračunavanje p o srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu In oca-
rinjanju blaga paziti na to, aji se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga, ali razne kvali 
tete istega blagaj se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna epecifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga poSljejo e svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi ве blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, Izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, k o 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovorL 
Za dokaz o dnevu vtòvoritve služi žig oapošUjalne 
(vtovarjalne) postaje.na tovornem listu. Oe so v po
trdilih označene cene viSje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu Inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. septembra 1928.; I. br. 19.400. 
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Razglas o poštnih znamkah, ki se vzamejo 
iz prometa.* 

Gospod minister za pošto in telegraf je odredil z 
odlokom z dne 12. septembra 1928., St. 33.924, v 
prilog čim pravilnejšemu taksiranju pošiljk: 

1.) Vse poštne znamke, ki so bile dane v promet 
pred znamkami, izdelanimi v New Yorku, se sma
trajo za neveljavne, t. j . ne smejo se uporabljati za 
taksiranje pošiljk in se tudi ne morejo zamenjavati 
za druge znamke, ;ki so v prometu, ker so bile tudi 
sicer vzete iz prometa do končne razprodaje iz za
loge, ko so bile dane v promet znamke, izdelane v 
New Yorku, tako zvane ameriške izdaje. 

2.) Takoj naj se vzamejo iz prometa znamke: 
a) I. ameriške izdaje (znamke, izdelane v New 

Yorku) v vrednosti po 0-02, 0-05, 0-10, 0-15, 0-20, 
0-50, 1, 2. 4, 5 in 10 Din. 

Te znamke se morajo vzeti iz prometa, ker jih je 
ostalo jako malo in ker je postal z uporabljanjem 
tarife njih potrošek deloma nemogoč. 

b) Invalidske znamke Ì7- leta 1922. po 0-10 + 
+ 0-10. 0-15+ 0-15 in 0-25 + 0-25 Din. 

c) Znamke, prenatisnjene z invalidskih znamk iz 
leta 1922., in sicer: 0-10 + 0-10 na 1 Din, 0-15 + 
+ 0-15 na 1. 3, 8, 20 in 30 Din in 0-25 + 0-25 na 
1 Din. 

č) П. ameriške izdaje (znamke, izdelane v New | 

Yorku) z dne 1. januarja 1923. po 1, 5, 8, 20 in 
30 Din. 

d) Znamka po 60 p I. ameriške izdaje, prenatis-
njena na 0-20 Din, ki je v prometu od leta 1924. 

e) Znamka po 8 Din П. ameriške izdajo, pre-
natisnjena na 5 Din in dana v promet leta 1924. 

f) Znamke, izdelane v Londonu, tako zvane lon
donske izdaje, dane v promet meseca junija 1924. 
v vrednosti po 0-2-0. 0-50. 1, 2-, 3, 5 in 10 Din. 

Za vse znamke, naštete spredaj pod 2.) pod a) 
do f), se določa rok do dne 31. oktobra 1928.; v tem 
roku se znamke, ki so med občinstvom, ilahko pora
bijo ali pa zamenjajo za znamke v prometu. 

3.) Znamke londonske izdaje po 15, 20 in 30 Din 
veljajo do dne 31. decembra 1928.; do tega roka se 
lahko tudi zamenjajo, po tem roku pa se ne bodo 
sprejemale ne za taksiranje pošiljk ne v zameno. 

4.) Znamke londonske izdaje po 3 Din, prenatis
njene na „0-25 in 0-50 Din in dane v promet meseca 
junija 1925., naj se vzamejo povsem iz prometa, ker 
so tudi sicer potrošene. 

5.) Znamke nove izdaje, izdelane v Beogradu, 
ki so bile dane v promet meseca januarja 19216., v 
vrednosti po 0-25, 0-50, 1. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 
in 30 Din, ki so sedaj v prometu, veljajo še nadalje 
in naj se tiskajo po potrebi. 

6.) Od teh znamk veljajo, dokler se naknadno 
ne vzamejo iz prometa, znamke z zvižano ceno po 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 in 30 Din v korist poplav-
Ijencem. ki so bile v prometu meseca novembra 1926. 
in po odloku gospoda ministra za pošto in telegraf 
z dne 18. junija 1928., št, 23.967, iznova dane v 
promet z uničeno zvišano vrednostjo. 

Od dne 1. januarja 1929. bodo veljale izmed dose
danjih izdaj samo znamke beograjske izdaje, ozna
čene pod točkama 5.) in 6.) tega odloka; vse ostale 
znamke, omenjene v tej naredbi, pa ne bodo veljale 
za taksiranje pošiljk in se tudi ne bodo mogle za
menjavati za znamke v prometu. 

Z n a m k e za p o r t o . 
1.) Znamke krfske in beograjske izdaje iz leta 

1918.. ki so se uporabljale samo v območju direkcij 
v Beogradu, Skoplju, na Oetinju in v Nišu, naj se 
vzamejo, kolikor jih je še, iz prometa in naj se po
šljejo glavni zalogi znamk in vrednotni« pri ministr
stvu za pošto in telegraf. 

2.) Prav tako je treba postopati z zelenimi znam
kami po 0-05 Din, ;ki so se rabile samo kot pre
natisnjene na 10 p z rdečo barvo in na 30 p s črno 
barvo. 

V prometu naj ostanejo samo znamke za porto 
izdaj« iz meseca oktobra 1921.- v vrednosti po 0-10, 
0-30, 0-50, 1 in 2 Din, in izdaje iz leta 1922. v vred
nosti po 0-10, 0-30, 0-50, 1, 2, 5 in 10 Din, nadalje 
po 25 in 50 Din, prenatisnjene na 10 Din. 

Iz ministrstva za poŠto in telegraf v Beogradu; 
St. 33.924. 

Razglasi velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti. 

Razglas. 
Po razpisu ministrstva za notranje posle z dne 

10. avgusta 1928., št. U. 27.992, razglašava: 
Pravila o posesti in prodajanju strupov in stru

penih stvari po trgovcih z dne 29. januarja 1921., 
A. P. št. 2751 (objavljena v «Službenih Novinah» z 
dne 2. marca 1921., št. 47, in v Uradnem listu % dne 
25. januarja 1926., št, 30/7), z izpremembami in do
polnitvami г dne 16. aprila 1921., A. P. št. 11.354 
(objavljenimi v «Službenih Novinah» z dne 22. aprila 
1921., št, 90, in v Uradnem listu z dne 25. januarja 
1926., št. 31/7), se uporabljajo samo na ozemlju Sr
bije in Crne gore; na ostalih ozemljih naše kraljevine 
pa veljajo glede posesti in prodajanja strupov in 
strupenih stvari po trgovcih dosedanji predpisi spe
cialnih zakonov, ki veljajo na dotičnih ozemljih. 

Za dovolila zasebnikom, da smejo imeti in pro
dajati v svojih obratovalnicah, razen v lekarnah in 
drogerijah, take strupene stvari, za katere je po 
veljavnih predpisih treba posebnega dovolila, se 
mora plačevati v vseh oblastih naše kraljevine taksa 
po tar. post. 120. zakona o taksah. 

V L j u b l j a n i , V M a r i b o r u , 
dne 27. avgusta 1928.; Ine 15. septembra 1928.; 

0. br. 3002/28. 
Veliki župan 

ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

O. br. 2274/1. 
Veliki župan 

mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. septembra 1928., St. 226. 

E. br. 978/1. 

Razglas glede izboljšave vinskega pridelka 
leta 1928. 

Zaradi hladne pomladi, hladne in deževne jeseni, 
deloma pa tudi zaradi toče, je letos vinska trta v 
razvoju zaostala, Lepi jesenski dnevi sicer pospešu
jejo zorenje grozdja, toda glede na bližnjo trgatev 
je le malo upanja, da bi bila trgatev kvalitativno 
dobra. 

Da se omogoči vinogradnikom, izboljšati letošnji 
vinski pridelek, manj sposoben za porabo in trgo
vino, in v zvezi s tem doseči boljše cene za vinski 
mošt in vino, dovoljujem vinogradnikom mariborske 
oblasti na podstavi § 5. zakona o prometu z vinom, 
vinskim moštom in brozgo z dne 12. aprila 1907., 
drž. zak. št. 210, da smejo splošno izboljšati vinski 
mošt z zmerno uporabo sladkorja. Sladiti se sme po 
členu ГГ. ministrske odredbo z dne 18. marca 1914., 
št. 12.264, le vinski mošt od začetka trgatve do dne 
15. novembra 1926. v ктаји pridelovanja ali v njega 
neposrednji bližini. Za to se sme uporabiti samo čisti 
konsumni sladkor v kristalih aH kockah, raztopljen 
v moštu samem, ne pa v vodi. Uporaba vsakega dru
gega sladkorja je po zakonu prepovedana. Slad
korja se sme dodati moštu le toliko, da se doseže 
koncentracija mošta srednjih vinskih let. Slade naj 
se torej le mošti navadnega namiznega vina izpod 
14 % sladkorja in mošti boljših kvalitetnih vin izpod 
17 % sladkorja. Največ se sme dodati do 4 kg slad
korja na 1001 mošta. 

Ker se izboljšava vinskega mošta vinogradnikom 
splošno dovoljuje, odpadejo prošnje za dovolitev 
slajenja in naznanila o izvršenem slajenju. 

Ce namenjajo izboljšati mošt vinski trgovci, mo
rajo imeti za to po vinskem zakonu dovolitev pri
stojnega oblastva in postopati jim je po odredbi z 
dne 18. marca 1914., št, 12.264. 

Vina samorodnih trt (šmamice itd.) ni smatrati za 
vino po vinskem zakonu; zato je v zmislu tega raz
glasa strogo prepovedano, rezati mošt šmarnice itd. 
z vinskim moštom in izboljšati take mešanice. — 
Zoper kršitelje te prepovedi se bo postopalo po za
konu. 

V M a r i b o r u , dne 30. septembra 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Vet. br. 51/41. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 1. oktobra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev iu 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Prelog: Dekanovec (Dekanovec 5 dvorcev, Nova-

kovec 24 dvorcev), Goričan (Goričan 7 dvorcev), 
Hodošan (Hodošan 1 dvorec), Legrad (Legrad 
3 dvorci), Sv. Marija (Sv. Marija 9 dvorcev, Dolnji 
Mihaljevec 3 dvorci). Ptuj: Slovenja vas (Gerečja 
vas 1 dvorec), Trnovec-Sela (Barislovci 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 

Sobota; Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje; Žalec (Žalec 3 dvorci). Čakovec: Čakovec, 

trg (Čakovec, trg 8 dvorcev). Ljutomer: Bunčani 
(Bunčani 5) dvorcev), Gornja Radgona (Gornja 
Radgona 2 dvorca). Maribor, desni breg: Račje 
(Račje 1 dvorec). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob 
Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), Plač (Plač 1 dvorec), 
Selnica ob Dravi (Selnica 1 dvorec). Prelog: Draško-
vec (Oporovec 1 dvorec), Goričan (Goričan 3 dvorci). 
Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). Ptuj: 
Cirkovci (Dragonja vas 1 dvorec, Mihovci 5 dvorcev), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), Slomi (Žamenci 
1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 
2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), St. Janž na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja PrLstova (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvorcev), Topolšica 
(Topolšica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Gomil sko (Novo selo in Trnava po 1 dvo

rec). Maribor, desni breg: Laporje (Laporjo 1 dvo
rec), Spodnja Nova vas (Spodnja Nova vas 1 dvo
rec), Spodnja Polskava (Spodnja Polskava 2 dvorca). 
Šmarje pri Jelšah: Rogatec (Rogatec 1 dvorec), Zi-
bika (Strtenica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 1. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

L. br. 17/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 11. do dne 20. septembra 1928. 

Bolnica 
aH 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v M a r i b o r a . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Krlževniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnlca 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnlca 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 
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V Mariboru, dne 29. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblasto! sanitetni referent dr. JunjBko a.r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. П—257/9 ex 1928. 

Razglas» 
Generalna direkcija državnega raöunovodetTa 

me je obvestila z razpisom D. R. br. 132.666 z dne 
25. septembra 1928., da veljajo od dne 1. oktobra 
1928. za vsa državna izplačila v tuji valuti ti-le 
obračunjevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 219*— 
100 francoskih frankov . . . . » 222-20 

1 belg » 7-91 
100 drahem » 73-60 
100 italijanskih lir » 297-50 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095-20 
100 pezet . . . » 939-50 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2282-— 
100 danskih kron » 1517— 
100 švedskih kron » 1522-50 
100 finskih mark » 143— 

1 angleški funt ' » 276'-— 
1 egiptovski funt » 283-— 
1 dolar » 56-90 

100 romunskih lejev » 34-60 
100 bolgarskih levov . . . . . . 41-— 

1 papirnata turška lira . . » 29-̂ — 
100 papirnatih turških piaetrov . » 29-— 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-60 

1 avstrijski šiling » 8-— 
1 pengö » 9-92 
1 zlati zlot » 6-37 
1 zlata nemška marka . . . » 13-56 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. oktobra 1928. 

Za delegata: Su&ec s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Ne П 57/26, 10/26. 8/26, 23/26, 160/24, 

15/25, 28/26, 35/26. 3—1 

Drugi edikt. 

Ker je rok, dolóìSen v tukajšnjih ediktih z dne 
21. maja 1927., opr. št. Ne II 57/25, 16/26, 8/26, 
23/26, 160/24, 15/25, 28/26 in 35/26—1, potekel, se 
pozivljejo po zakonu z dne 25. julija 1871., drž. zak. 
št. 96, vsi oni, ki bi bili zaradi obstoja au zaradi 
knjižnega vrstnega reda vpisov v vložkih nove zem
ljiške knjige za davčne občine černelovce, Poljano, 
P^akičan, Veščieo, Markiševo, Lukačovce v sodnem 
okraju Murski Soboti in za davčni občini Lipovce in 
Bratonce v sodnem okraju Dolnji Lendavi, tičočih se 
bremenilnih pravic, oznamenovanih pod b) zgoraj na
vedenega prvega edikta, v svojih pravicah prikraj
šani, naj vlože ugovore najkesneje do dne 3 0. j u 
n i j a 1 92 9. pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
odnosno v Dolnji Lendavi, ker bi sicer vpisi zadobili 
učinek zemljiškoknjižnih vpisov. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Vtëje deželno sodišče v Ljubljani oddelek II., 
dne 27. septembra 1928. 

Preds. 989/13/28—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo upo

kojenega vladnega svetnika in odvetniškega kandi
data drja. Frana S p i l l e r - M u y s a v Ljubljani 
na njegovo prošnjo v imenik kazenskih zagovornikov 
svojega okoliša. ., 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 3. oktobra 1928. 

Preds. 575/4/28—2. 
Razpis. 

3 - 3 

Odda se mesto o k r a j n e g a s o d n i k a pri 
okrožnem sodišču v C e l j u . 

Obenem ee oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraz
nila tekom razpisa ali zaradi njega. .. 



94. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj so 

vlože po službeni poti do dne 
2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predseđništvu. 
Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka

tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 21. septembra 1928. 

Preds. 646/4/28—1. 3—2 
Razpis. 

Pri okrajnem sodišču v M u r s k i S o b o t i se 
odda s o d n i š k o m e s t o . Obenem se oddado vsa 
mesta sodnikov, ki bi se izpraznila tekom razpisa ali 
zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. septembra 1928. 

S 5/28—59. 2031 
Odprava konkurza. 

Prczadolženec: Ivan L u p š e , trgovec v Ljub
ljani, Karlovška cesta. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 5/28—2 o prezadolženčevi Imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 29. septembra 1928. 

648 
vi. št. 216, in b) zemljiška knjiga za katastrsko ob
čino Trnovsko predmestje v Ljubljani, vi. št. 854. 

Cenilna vrednost: ad a) 306.900 Din in ad b) 
25.584 Din; najmanjši ponudek: ad a) 204.600 Din 
in ad b) 17.056 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 6. septembra 1928. 

P 109/22—82. 
Sklep. 

1994 

Sklep z dne 4. novembra 1922., L 12/22—10, s 
katerim je bil Simon J e r a n k o, posestnik v Me-
stinjski vasi št, 20, zaradi pijančevanja omejeno pre
klican, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 18. septembra 1928. 

Letnik X. 
Izžrebane obligacije so plačljive dne 15. marca. 

1929. pri mestni blagajni v Ljubljani. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 20. septembra 1928. 

Župan: dr. Dinko Pue s. r. 

C 285/28—1. 1951 

Oklic 
Hranilnica in posojilnica, r. z. z n. z. v Crenšov-

cih, po Jožefu Horvatu in Jožefu Pleju, članih na
čelništva, ki ju zastopa dr. Armin »Strasser, odvetnik 
v Dolnji Lendavi, je vložila zoper Katarino H o r -
v a t o v o, rojeno Zelkovo, posestnico v Veliki Po-
lani št. 174, in Štefana V i r a g a, posestnika v Čren-
šovcih št. 13, oba sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi razrušitve skupnosti s pripadki. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
10. o k t o b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Katarine Horvatove in Štefana 

Viraga neznano, se jima postavlja za skrbnika 
dr. Janko Leškovec, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 4. septembra 1928. 

E 493/28—18. 
Sklep. 

1956 

Izvršba s prisilno dražbo nepremičnine: zemlji
ška knjiga Brezje, vi. št. 75, dovoljena s sklepom 
z dne 16. junija 1928.. E 493/28—2, je s privolitvijo 
zahtevajoče stranke po § 39., št. 6., i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 19. septembra 1928. 

E 157/28—10. 
Dražbeni oklic. 

1968 

Dne 15. o k t o I) r a 19 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Lipa, vi. št. 269 (hiša, dvor 
in vrt). 

Cenilna vrednost: 25.000 Din; najmanjši ponu
dek: 16,666 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 4. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 1680. •"*** ~ " 1980 3—3 

Razglas o licitaciji« 
Gradbena sekcija v Celju razpisuje prvo javno 

ofertno licitacijo za prevzem popravil na poštnem 
poslopju v Celju. 

Licitacija se bo vršila dne 17. o k t o b r a l 9 2 8. 
ob e n a j s t i h v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pia-, 
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znašajo: 

1.) za zidarska dela . . . 14.880 Din 35 p, 
2.) za krovska dela . . . 22.350 Din, 
3.) za kleparska dela . . . 26.555 Din. 
Podrobnosti so razvidne iz razglasa o licitaciji, 

nabitega na uradnih deskah gradbenih sekcij v Celju, 
Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in No
vem mestu. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 25. septembra 1928. 

2 0 3 0 Razpis. 
Krajevni šolski odbor v Senovem pri Rajhen-

burgu razpisuje napravo centralne kurjave, napeljavo 
vodovoda, instalacijska dela za električno luč, mi
zarska dela za notranjo opravo kakor tudi steklar
ska dela za dvonadstropno novo šolsko zgradbo v 
Senovem. 

Ponudbe naj se vlože do dne 15. o k t o b r a -
1 9 2 8 . do 12. ure. 

Načrti in pogoji so dobivajo pri predsedniku šol
skega odbora. 

Krajevni šolski odbor v Senovem, 
dne 1. oktobra. 1928. 

Predsednik: Josip Skoberne s. r. 

Razne objave. 
2032 

Št. 7287/И. 1985 2—2 

Nabava Mannesmannovih cevi. 
Podpisana direkcija nabavi dne 15. o k t o b r a 

19 2 8. s pismeno pogodbo Mannesmannove cevi z 
armaturo. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji in specifikacija se dobivajo pri podpisani 

direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 27. septembra 1928. 

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imelo 

Gospodarsko društvo «Ljudski dom», 
r. z. z o. z. v Mariboru, 

v nedeljo dne 14. o k t o b r a 192 8. ob pol enaj
stih v prostorih Podpornega društva železniških 
delavcev in uslužbencev v smrtnih slučajih v Mari

boru (Aleksandrova cesta št. 65) s tem 
d n e v n i m r e d o in: 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo načelništva in nadzorništva. , 
3.) Volitev načelništva in nadzorništva, 
4.) Slučajnosti. 

Načelništvo^ 

Št, 32.925/ref. X. 

Razglas. 
2027 

E 3375/28—11. 
Dražbeni. oklic. 

2005 

Dne 19. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št, 15 dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga za katastrsko občino Vič-

Pri I. žrebanju 6%nega obligacijskega posojila 
mestne občine ljubljanske, ki se je vršilo dne 
15. septembra 1928., so bile izžrebane te-le obliga
cije: 

po Din 200—: št. 221, 594, 679, 708, 735, 791, 
1806, 1828, 1861, 1883, 1890, 1951, 1970, 1974, 2020, 
2024, 2034, 2036, 2111, 2135, 2213. 2217, 2241, 2249, 
2256, 2334, 2360, 2393, 2398, 2457^ 2553, 2559, 2775, 
2791, 2798, 2828, 2945, 2956, 2993, 3052, 3128, 3143, 
3170^ 3236, 3265. 3335, 3341, 3345, 3380, 3397, 3408, 
3444, 3446, 3471, 3498, 3520, 3522, 3538, 3553, 3554, 
3566, 3575, 3580, 3586, 3598, 3630, 3634, 3644, 3648, 
3662, 3683, 3699, 3707, 3740, 3760, 3761, 3770, 3786, 
3815, 3931, 3933, 3954, 3974, 9069, 9074, 9077, 9078, 
9106, 9154 in 9268; 

po Din 500-—: št. 15056, 15057, 15069, 15090, 
15101, 15141, 15198. 15209. 15251, 15372. 15394, 
15409, 15417, 15742, 15825, 15862, 15899 in 15927; 

po Din 1000-—: št. 24745, 24877, 25021, 25086, 
25312, 25372, 25629, 25643, 25661, 28726, 28727 in 
28822; 

po Din 5000—: št. 28985 in 29008; 
po Din 10.000-—: št. 29528 in 29578; 
po Din 50.000—: št, 29801. 29863,29867 in 29963. 

Vabilo na izredno glavno skupščino, 
ki jo bo imela 

Kranjska industrijska družba 
v petek dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8. z začetkom ob 
pol trinajstih v sejni dvorani Kreditnega zavoda za 

trgovino in industrijo v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
L) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Sklepanje o otvoritveni zlati bilanci tvornice 

na Bistrici v Rožu v zvozi z. izvedbo sklepa glavne 
skupščine z dne 27. februarja 1925. o ustanovitvi 
delniške družbo za tvornico na Bistrici. 

* * * 
Gospodje delničarji se vabijo, naj polože svojo 

delnice najkesneje do dne 18. oktobra 1928. pri enem 
izmed spodaj navedenih bančnih zavodov in naj si 
dado izročiti ob pologu i-zkaznice za pristop na 
glavno skupščino (§ 10. družbenih pravil). Za to po
oblaščeni bančni zavodi so: Kreditni zavod za trgo
vino in industrijo v Ljubljani; Banca Commerciale 
Italiana v Milanu in njene podružnice; Credito Indu
striale di Venezia v Benetkah; Allgemeine österrei
chische Bodien-Ciedit-Anstalt na Dunaju; Oester-
reichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe 
na Dunaju. 

Predsednik upravnega sveta. 

2028 2-1 Razglas o likvidaciji. 
Ker je sklenila Slovenska sociaina matica na 

zadnjem občnem zboru, preiti v likvidacijo, se upniki 
pozivljejo, naj ji v zakonitem roku prijavijo terjatve. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1928. 

Stanko Likar s. r. Filip Uratnik s. r. 

2 0 2 0 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo filozofske fakultete uni

verze v Ljubljani za loto 1926./1927. na ime: Alojzij 
Šloser 'n Vižmarij. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Alojzij šloser s. r. 

Odgovorni nrednik: Anton Fnntek v Ljubljani. _ Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

95. V Ljubljani, dne 9. oktobra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina: 
323. Zakon o pogodbi med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Združenimi ameriškimi državami z dne 3. maja 1926, s katero se ureja 

vojni dolg kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev Združenim ameriškim državam. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. - Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

323, 
Mi 

A l e k e a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v CV. redni seji, ki jo jo imela dne 
18. junija 1926. v Beogradu, in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo 

Zakon 
o pogodbi med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Združe
nimi ameriškimi državami z dne 
3. maja 1926., s katero se ureja 
vojni dolg kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev Združenim ame

riškim državam,* 
ki se glasi: 

§ 1 -
Odobruje so in zakonsko moč dobiva .pogodba 

med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
Združenimi ameriškimi državami z dne 3. maja 1926., 
s katero se ureja vojni dolg kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev Združenim ameriškim državam in 
katere besedilo se glasi: 

Pogodba, 
sklenjena dne 3. maja 1926. v mestu 
Washingtonu, v distriktu Columbiji, 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev na eni strani in Zdrnženimi 
ameriškimi državami na drugi strani, 
ki se imenujejo v nadaljnjem bese
dilu te pogodbe skrajšano «Združene 

države». 
Ker je bila kraljevina Srbov, Hrvatov in .Sloven

cev dne 15. junija 1925. Združenim državam po ob
vezah dolžna skupni znesek glavnice $ 51,037.886-39 
poleg dospelih in neizplačanih obresti od te vsote; in 

ker želi kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
fundirati omenjeni dolg proti Združenim državam, 
tako glavnico kakor tudi obresti, z izdajanjem bonov 
Združenim državam in ker so Združene države volj
ne, sprejemati bone od kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ob pogojih, ki so nadalje označeni: 

se jo dogovorilo glede na gorenje činjenice in po 
vzajemnem sporazumu, ki je tukaj razložen, to-le: 

* Ta pogodba jo razglašena v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
22. septembra 1928., št. .220/LXX, v angleškem je
ziku in v srbskem prevodu. 

1. Z n e s e k d o l g a . — Vsota dolga, ki naj se fundira, znaša po odbitku izvestnih izplačil v goto
vini, ki jih je učinila ali jih bo učinila kraljevina Srhov, Hrvatov in Slovencev, $ 62,850.000-— ter je 
izračunjena tako-le: -* 
Glavnica obvez, prevzetih za prejemke v gotovini po zakonih «Liberty 

Bond» (Liberty Bond Acts), $ 26,126.574-59 
Dospele in neizplačane obresti po 4У4 % na leto do dne 15. decembra 1922. $ 4,073.423-14 $ 30,199.997-73 
Glavnica obvez, ki jih je prevzel vojni minister za preostali vojni mate-

rial, prodan na kredit, $ 24,978.020-99 
Dospele in neizplačane obresti po 4% % na leto do dno 15. decembra 1922. $ 3,358.790-45 $ 28,336.811-44 

Dospele obresti po 3 % na leto od dne 15. decembra 1922. do dne 
15. junija 1925 

Terjatvo : 

Izplačila na račun glavnice od dno 15. decembra 1922 
Obresti po 3 % od te vsote do dne 15. junija 1925 
Skupaj čisti dolg dne 15. junija 1925 
Plačati je v gotovini ob podpisu pogodbe 

Celokupni dolg, ki naj se fundira v bone, 

$ 58,536.809-17 

$ 4,390.260-69 

$ 62,927.069-86 

66.709-19 
3.248-28 $ 69.957-47 

2. I z p l a č i l o . — Da se zavaruje izplačilo 
dolga, ki se fundira na ta način, izda kraljevina 
Srbov, Hrvatov in • Slovencev Združenim državam 
bone kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev al pari 
v skupnem znesku glavnice $ 62,850.000-— z datu
mom z dno 15. junija 1925., ki bodo dospevali po 
serijah in datumih in v zneskih, določenih v nastop
nem seznamku: 

Dne 15. junija 
926 $ 
927 $ 
928 $ 
929 $ 
930 $ 
931 $ 
932 $ 
933 $ 
934 $ 
935 $ 
936 $ 
937 $ 
938 $ 
939 $ 
940 $ 
941 $ 
942 $ 
943 $ 
944 $ 
945 $ 
946 $ 
947 $ 
948 $ 
949 $ 
950 $ 
951 $ 
952 $ 
953 $ 
954 $ 
955 Џ 
956 $ 
957 $ 

200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
225.000 
250.000 
275.000 
300.000 
325.000 
350.000 
375.000 
400.000 
450.000 
488.000 
524.000 
562.000 
604.000 
648.000 
697.000 
707.000 
718.000 
729.000 
746.000 
764.000 
782.000 
801.000 
820.000 
838.000 
855.000 
873.000 
892.000 

Dne 15. junija 
1958 $ 
1959 $ 
1960 $ 
1961 $ 
1962 $ 
1963 $ 
1964 $ 
1965 $ 
1966 $ 
1967 $ 
1968 $ 
1969 $ 
1970 $ 
1971 '$ 
1972 $ 
1973 $ 
1974 $ 
1975 $ 
1976 $ 
1977 $ 
1978 $ 
1979 $ 
1980 $ 
1981 $ 
1982 $ 
1983 $ 
1984.. . . . . $ 
1985 $ 
1986 $ 
1987 $ 

912.000 
938.000 
961.000 
984.000 

1,018.000 
1,054.000 
1,090.000 
1,129.000 
1,168.000 
1,209.000 
1,251.000 
1,295.000 
1,340.000 
1,388.000 
1,436.000 
1,486.000 
1,538.000 
1,592.000 
1,648.000 
1,706.000 
1,765.000 
1,827.000 
1,891.000 
1,95,7.000 
2,026.000 
2,097.000 
2,170.000 
2,246.000 
2,324.000 
2,406.000 

Skupaj $ 62,850.000 

Vendar pa ima kraljevina Srbov, Hrvatov in 
i&Iovencev pravico, po svoji iz vol ji, toda ob pogoja, 
da obvesti o tem Združene države najmanj devet
deset dni prej, odložiti katerokoli izplačilo na račun 

$ 62,857.112-39 
$ 7.112-39 
$ 62,850.000-00 

glavnice, ki bi dospelo po prednjem seznamku kes-
neje nego dne 15. junija 1937., in sicer do katerega
koli prihodnjega dne 15. junija ali dne 15. decembra, 
toda ne za dlje nego za dve leti od dno dospelosti, a 
samo ob nastopnem pogoju: Ce izvrši kraljevina Sr
bov, Hrvatov- in Slovencev kdaj to opcijo glede ka
teregakoli odplačila glavnice, se ne sme odplačilo, 
ki dospe v drugem nastopajočem letu, nikakor od
ložiti, ako se dejanski ne izplačajo tudi vsa do takrat 
dospela odplačila glavnice za dve predhodni leti ali 
za eno predhodno leto. Vsa tako odložena odplačila 
glavnice se obrestujejo po obrestni meri 4% % na 
leto; te obresti se morajo plačevati poluletno. 

3. O b l i k a b o n a . — Vsi Izdani boni ali boni, 
ki se morajo izdati Združenim državam po tej po
godbi, so plačljivi vladi Združenih ameriških držav 
ali na njen račun ter morajo biti podpisani za kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev po njenem posla
niku v Washingtonu ali pa po drugem njenem pred
stavniku, pravilno pooblaščenem za to. Boni morajo 
imeti v glavnem obliko, navedeno v tukaj prilože
nem dodatku, ki je označen kot «Priloga A»; izdado 
se v 62 kosih s spredaj označenimi roki in zneski ter 
ne bodo prinašaili do dne 15. junija 1937. nikakršnih 
obresti, potem pa bodo prinašali obresti: po obrestni 
meri y 8 % na leto od dne 15. junija 1937. do dne 
15. junija 1940., po obrestni meri y2 % na leto od 
dne 15. junija 1940. do dne 15. junija 1945., po ob
restni meri 1 % na leto od dne 15. junija 1945. do 
dne 15. junija 1957., po obrestni meri 2% na leto 
od dne 15. junija 1957. do dne 15. junija I960, in po 
obrestni meri 3y2 '%. na leto izza dne 15. junija 1960. 
— vse plačljivo poluletno dne 15. junija in dne 
15. decembra vsakega leta, dokler tudi glavnica 
sama ne bo izplačana. 

4. N a č i n i z p l a č i l a . — Izplačilo vseh bo
nov, ki so se izdali ali ki se bodo izdali po tej po
godbi, 6e mora vršiti tako glede glavnice same ka
kor tudi glede obresti v zlatem denarju Združenih 
držav sedanje zakonske vrednosti ali pa po izvolji 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki mora 
obvestiti o tem Združene države najmanj trideset 
dni prej, v katerihkoli obveznicah Združenih držav, 
izdanih izza dne 6. aprila 1917., ki se morajo spreje
mati po nominalni vrednosti in z obrestmi vred, do
spelimi do tukaj določenih izplačilnih dni. 
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Vsa izplačila, bodisi v gotovini, bodisi v obvez
nicah Združenih držav, ki jih bo vršila kraljevina 
Srbov. Hrvatov in Slovencev na račun glavnice ali 
obresti katerihkoli bonov, ki so se izdali ali se bodo 
izdali, kakor je tukaj določeno, in ki bodo v rokah 
Združenih držav, se morajo vršiti pri blagajni mini
strstva za finance Združenih držav v Washingtonu 
ali pa. po iz volji ministra za finance Združenih držav, 
pri Federalni rezervni banki v New Yorku (Federal 
Reserve Bank of New York); če se vrše v gotovini,, 
morajo biti v takem denarju, ki ga je mogočo takoj 
uporabiti na izplačilni dan, če pa se vrše v obvezni
cah Združenih držav, so morajo vršiti na način, ki 
ga mere usvojiti minister za finance Združenih držav 
po občih predpisih ministra za finance, s katerimi se 
urejajo transakcije z obveznicami Združenih držav. 

5. O p r o s t i t e v od d a v k a . — Glavnica in 
obresti vseh bonov, ki so se izdali ali ki se bodo 
izdali, kakor je tukaj določeno, se morajo izplače
vati brez odbitka ter so oproščene kakršnegakoli 
davka in vseh davkov ali drugih državnih davščin, 
sedanjih ali prihodnjih, ki obstoje ali ki se uvedejo 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, kakor 
tudi onih davščin, ki so jih uvedla ali jih bodo uvedla 
% odobritvijo države druga politična ali samouprav
na oblastva v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, in sicer trajno in dotlej, dokler in kolikor bodo 
pripadali ti privilegirani boni kot svojina a) vladi 
Združenih držav, b) osebam, firmam ali družbam, ki 
nimajo svojega domicila v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev in tudi običajno ne bivajo v njej, 
ali c) korporacijain, ki niso ustanovljeno po zakonih 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

6. I z p l a č i l a p r e d r o k o m . — Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sme vršiti po svoji 
izvolji izplačila pred rokom, Id dospe dne 15. junija 
ali dne 15. decembra kateregakoli leta, v zneskih po 
$ 1000-— ali v mnogokratnikih teh zneskov, na ra
čun glavnici; katerihkoli bonov, ki so se izdali ali ki 
se bodo izdali, kakor je tukaj določeno, in ki so v 
rokah Združenih držav; samo da mora obvestiti o 
izvršitvi te opcije Združene države najmanj devet
deset dni prej. Vsa taka izplačila pred rokom se 
uporabijo za račun glavnice onih bonov, ki jih označi 
kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ob času iz
plačila. 

7. Z a m e n a za p r o d a l n e o b l i g a c i j e . — 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev mora izdati 
ob kateremkoli času ali zdaj pa zdaj na zahtevo mi
nistra za finance Združenih dTžav v -zameno za ka
terikoli bon ali za vse bone, ki so v rokah Združenih 
držav in ki so se izdali, kakor je tukaj določeno, 
Združenim državam definitivne gravirane bone v ob
liki, prikladni za prodajanje občinstvu, v takih zne
skih in denominacijah, kakršne bo zahteval minister 
za finance Združenih držav, v formi na prinosnika, 
s praznim prostorom za registracijo glede glavnice, 
bodisi v popolnoma registrirani formi, bodisi dru
gače, ob istih pogojih in z istimi obvezami glede 
datuma izdaje in roka dospelosti, glede obrestne 
mere ali obrestnih mer, če jih je kaj, glede opro
stitve oil davka, glede izplačila v obveznicah Zdru
ženih držav, izdanih izza dne 6. aprila 1917., in glede 
ostalega, kar velja za bone, ki se izročajo ob taki 
zameni. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
izroči definitivne gravirane bone Združenim drža
vam, kakor je tukaj določeno, v šestih mesecih, ko 
prejme poročilo o taki zahtevi ministra za finance 
Združenih držav; med časom, ko pripravlja izročitev 
definitivnih graviranih bonov, pa izroči na zahtevo 
ministra za finance Združenih držav začasne bone ali 
začasne priznanice v formi, zadovoljujoči ministra 
za finance Združenih držav, v tridesetih dneh od dne, 
ko prejme tako zahtevo — vse to brez stroškov za 
Združene države. Preden se ponudijo katerikoli 
taki boni ali katerekoli take začasne priznanice 
na prodaj v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, jih ponu<iijo Združene države najprej kralje^ 
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev v nakup al pari 
in z dospelimi obrestmi, če jih je kaj; kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev je prav tako na 
izvolji, namesto emisije katerihkoli takih bonov ali 
začasnih priznanic, odkupiti vnaprej al pari ustrezen 
znesek glavnice bonov, emitiranih po tej pogodbi, ki 
jih imajo Združene države, kakor tudi izplačati do
spele obresti, če jih je kaj. Kraljevina Srbov, Hrva
tov in Slovencev se zavezuje, da bodo cbsezali defi
nitivni gravirani boni vse naštete odredbe, določeno 
s tem paragrafom, in da bo poskrbela za razglasitev 
vseh onih pravil, odredb in naredb, ki jih bo smatral, 
minister za finance Združenih držav za potrebne ali 
koristne, da se olajša prodajanje bonov v Združenih ; 
državah, v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ! 
ali v drugi državi, kakor tudi to, da bo poskrbela, ' 
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če bi minister za finance Združenih držav to zahte
val od nje, za kotiranje bonov na onih borzah, ki jih 
označi minister za finance Združenih držav. 

8. U n i č e v a n j e in i z r o č a n j e o b l i g a 
c i j . — Ko se ta pogodba podpiše in ko izroči kralje
vina Srbov, Hrvatov in Slovencev Združenim drža
vam za znesek glavnice bone, ki se morajo izdati po 
tej pogodbi, obenem z zadovoljivimi dokazi pred
stavnika kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, da 
je pooblaščen, podpisati to pogodbo kakor tudi bon/:, 
ki se morajo izdati, kakor je tukaj določeno, uničijo 
Združene države in izroče kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v ministrstvu za finance Združenih 
držav v Washingtonu obveznice kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki *o v rokah Združenih 
držav. 

9. N o t e . — Vsak dopis, vsaka zahteva in vsak 
pristanek s podpisom ministra za finance Združenih 
držav se mora smatrati in vzeti za dopis, zahtevo 
ali pristanek Združenih držav; treba ni drugega, nego 
da se izroči v poslaništvu kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Washingtonu ali v pisarni ministr
stva za finance v Beogradu: vsak dopis, vsaka za
hteva in vsak izbor kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev pa zadošča, če se izroči ameriškemu po
slaništvu v Beogradu ali ministru za finance Zdru
ženih držav v Washingtonu. Združene države se 
smejo po svoji izvolji odpovedati kakršnimkoli ob
vestilom, ki bi so morala predlagati, kakor je tukaj 
določeno: vendar pa se izvrši vsaka taka odpoved 
pismeno ter se ne razprostira in tudi ne vpliva na 
katerokoli prihodnje obvestilo, niti nikakor ne pri
krati Združenim državam pravice, zahtevati poročila, 
kakor je tukaj določeno. 

10. S k l a d n o s t z z a k o n s k i m i p r e d 
p i s i . — Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
izjavlja in se strinja, da sta bila podpis in izročitev 

! te pogodbe v vsakem pogledu pravnoveljavna in da 
! so se izvršili vsi čini, pogoji in vse zakonske formal-
j nosti, ki jih je bilo treba izvršiti, preden se je skle
nila ta pogodba, tako, kakor to zahtevajo zakoni 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, in skladno 
s tomi zakoni. 

11. E n a k o g 1 a s n a i z v o d a . —. To pogodilo 
je sestaviti v dveh enakoglasnih izvodih, ki bosta 
imela oba moč in veljavnost originala. 

V potrditev tega je odredila kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, da podpiše to pogodbo v 
njenem imenu dr. Đorde Đurić, njen izredni posla
nik in pooblaščeni minister na britanskem dvoru in 
član delegacije za fundiranje dolga v Washingtonu, 
za kar je pravilno pooblaščen, ob pogoju naknadne 
ratifikacije v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev; Združene države pa so odredile na isti način, 
da podpiše to pogodbo v njih imenu minister za 
finance kot predsednik komisije za inozemske dol
gove iz svetovne vojne s predsednikovo odobritvijo 
ob pogoju, da odobri kongres to pogodbo po za
konu, ki ga je sklenil kongres dne 9. februarja 1922., 
izpremenjenem z zakonom, ki ga je sklenil kongres 
dne 28. februarja 1923., in nadalje izpremenjenem 
z zakonom, ki ga je sklenil kongres dne 21. januarja 
1925., vse ob dneh in letih, označenih v začetku te 
pogodbe. 

Za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
Đorđe Đurić s. r. 

Za Združene ameriške države, 
za komisijo inozemskih dolgov iz svetovne vojne: 

Andrew W. Mellon s. r., 
minister za finance 

in predsednik komisije. 
Odobrujem: 

Calvin Coolidge s. r., 
predsednik. 

Priloga A. 
(Oblika bona.) 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 

$ • No. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev obeta, 
plačati za prejeto vrednost vladi Združenih ameri
ških držav, ki se imenujejo v nadaljnjem besedilu 
«Združene države», ali po njenem nalogu dne 15. ju
nija 19 . . . vsoto dolarjev ($ . . . .) 
in plačevati obresti od omenjenega zneska glavnice, 
dokler ta glavnica ne bo izplačana: izza dne 15. ju
nija 1937. po obrestni meri Ve % na leto od dne 
15. junija 1937. do dne 15. junija 1940.; po obrestni 
meri y2 % na leto od dne 15. junija 1940. do dne 
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115. junija 1954.; po obrestni meri 1 % na leto od 
. dne 15. junija 1954. do dno 15. junija 1957.; po 
j obrestni meri 2 % na leto od dne 15. junija 1957. 
j do diu; 15. junija I960.; po obrestni meri 8y2 % na 
j leto izza dno 15. junija 1960. — vse pa izplačljivc 
;poluletno dne 15. decembra hi dne 15. junija vsa-
! kega leta. Ta bon je plačljiv tako glede glavnice 
: kakor tudi glede obresti v zlatem denarju Združe-
. nih ameriških držav sedanje zakonske vrednosti ali 
! pa i>o izvolji kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven-
f cev, ki obvesti o tem Združene države najmanj tri-
; deset dni prej, v katerihkoli obveznicah Združenih 
'držav, izdanih izza dne 6. aprila 1917., ki se morajo 
sprejemati ali pari, in z obrestmi, naraslimi do tukaj 

; določenih plačilnih dni. 
i Ta bon je plačljiv tako glode glavnico kakor 
i tudi glede obresti brez odbitka 1er je oproščen kakr-
I šnegakoli davka in vseh davkov ali drugih državnih 
j davščin, sedanjih ali prihodnjih, .ki obstoje ali ki se 
i uvedejo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
• kakor tudi onih davščin, ki so jih uvedla ali jih bodo 
| uvedla z odobritvijo države druga politična ali samo-
j upravna oblastva v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
I Slovencev, in sicer trajno in dotlej, dokler in koli-
. kor bodo pripadali ti privilegirani boni kot svojina 
' (a) vladi Združenih držav, (b) osebam, firmam aH 
j družbam, ki nimajo svojega domicila v kraljevini 
i Srbov, Hrvatov in Slovencev in tudi običajno ne 
bivajo v njoj, ali (c) korporacijam, ki niso ustanov
ljene po zakonih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Ta bon je plačljiv tako glede glavnice kakor tudi 
glede obresti pri. ministrstvu za finance v Washing-

j tonu, D. C, ali pa, po izvolji ministra za finance 
j Združenih držav, pri federalni rezervni banki v Now 
j Torku (Federal Bank of New York). 
j Ta bon je izdan po odredbah § 2. pogodbe z dne 
3. maja 1926., sklenjene med kraljevino Srbov, Hr-

i vatov in Slovencev in Združenimi državami, ter Je 
podrejen tej pogodbi, kar se s tem omenja. 

V potrditev tega je odredila kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, da podpiše ta bon v njenem 
imenu njen izredni poslanik in pooblaščeni minister 
v Washingtonu, ki je bil za to pravilno pooblaščen 
dne 15. junija 1925. 

Za k r a l j e v i n o 
S r b o v , H r v a t o v in S l o v e n c e v 

i z r e d n i p o s l a n i k 
! in p o o b l a š č e n i mi n i s t e r-
i 
I §2. 
| Bon za leto 1926. se izplača iz presežkov dohod-
! kov in iz prihrankov v ртогасшш za leto 1.926./1927.; 
za izplačilo ostalih bonov pa se bodo postavljale po-
trehne vsote v proračune prihodnjih let. 

§ 3 . 
• Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedu
jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dno 6. decembra 1926. 

Aleksander s. r. 
Minister za zunanje posle : Predsednik 

dr. M. Ninčić s. r. ministrskega sveta: 
Minister za finance: Nikola Uzunović s. r. 

dr. N. Peric s. r. (Podpisi 
Videl in pritisnil državni V 8 e h ° s t a l i h raiuistro<> 

pečat 
čuvar državnega pečata, 

za ministra pravde 
minister 

za socialno politiko: 
M. Simonović s. r. 

L. S. 

•n • u * * * 

P r i p o m b a : 
Predsednik Združenih ameriških držav je dno 

30. marca 1928. ratificiral pogodbo, s katero se ureja 
vojni dolg kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
Združenim ameriškim državam z dne 3. maja 1926. 

Pov. br. 4522/28. 
Iz ministrstva za zunanje posle. 
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Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 3284. 
Razglas. 

2029 

Na podstavi pooblastitve gospođa ministra za 
trgovino in industrijo z dne 30. aprila 1928., 
br. 9850/11, in § 12. akcijskega regulativa odobru-
jem izpremembo § 23.. prvega odstavka, pravil za 
Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner, d. d. v 
Ljubljani, po sklepu III. rodnega občnega zbora z 
dne 25. junija 192(3. 

Izpromcmba pravil se nanaša na število članov 
upravnega sveta, ki sestoji odslej najmanj iz 5 in 
največ iz 15 članov. 

V L j u b l j a n i , dne 30. septembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Vet. br. 798. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 24. do dne 30. septembra 1928. 
•Opazka: Imena sedežev ereskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j g o v e d . 
Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 6 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvor.ee). Črnomelj: Loka (Svibnik 1 dvo
rec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 1 dvorec), Križ 
(Križ 1 dvorec). Litija: Krka (Mevee 1 dvorec), Mu
ljava (Muljava 2 dvorca). Radovljica: Koroška Bela 
(Koroška Bola 1 dvorec), Bled (Mlino 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Globoko (Mali vrh 1 dvorec) 

Radeče (Radeče 1 dvorec), Raka (Ardro 1 dvorec). 
Litija; Polšnik (Kosca 1 dvorec). Ljubljana, okolica: 
Medvode (Rakovnik 1 dvorec). Logatec: Dolenji Lo
gatec (Cevca 2 dvorca), škofja Loka: Stara Loka 
(Godešič 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 3. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. cerne s. r. 

seji na pritožbo državnega pravdništva v Ljubljani 
zoper razsodilo deželnega kot tiskovnega sodišča v 
Ljubljani z dne 4. oktobra 1928., opr. št. Pr VII 
61/28—2, s katerim je bila zabrana št. 40 periodične 
tiskovine «Kmetski .list» z dne 3. oktobra 1928. za
radi besedila v članku: «V službi beograjske cin-

i carije» od besed: «Od kar se piše» do besed: «itak 
j vsak pozna» razveljavljena, tako-le: 
! Vsebina tiskovine «Kmetski list» št. 40 z dne 
j 4. oktobra 1928. obseza. v članku: «V službi beograj-
• ske einoarijo» ob svojem koncu od besed: «Od kar 
'se piše» do besed: «itak vsak pozna» dejanje, na
li sprotujoče določbi člena 19., št. 1., zakona o tisku, 

in zato se potrjuje po členu 21. zakona, o tisku pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, 
izvršena po državnem pravdništvu v Ljubljani, ter 
se odreja, da je uničiti vse izvode tega lista. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. oktobra 1928. 

Preds. 646/4/28—1. 3—3 
Razpis. 

Pri okrajnem sodišču v M u r s k i S o b o t i se 
odda s o d n i š k o m e s t o . Obenem se oddado vsa 
mesta sodnikov, ki bi se izpraznila tekom razpisa ali 
zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. septembra 1928. 

Tavzes v Logatcu, sklep z dne 29. septembra 1928., 
opr. št. E 399/28—1, s katerim se dovoljuje izvršba 
na terjatve v zneslku 30.000 Din s pripadki. 

Ker je bivališče Stanka Hafnerja neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Franc Herman v Škofji Loki. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek L, 
dne 29. septembra 1928. 

A VII 203/28—6. 2061 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Rudolf W i b m e r, vlastelinski upravitelj in po
sestnik v Pobrežu, je dne 25. aprila 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 16 dne 7. n o v e m b r a 19 28. ob petnajstih 
ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno pravico, ni-
kake nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi za
radi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 2. oktobra 1928. 

Preds. 604/4/28—2. 3—1 

Razpis. 
Odda se I I . m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a 

pri okrožnem sodišču v C e l j u . 
Obenem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 

sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraznila 
Krško: tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 

A 211/28. 1897 3 - 3 

Poklic dedičev neznanega bivali&ča. 
Jožef R a j š p, posestnik v Spodnjem- Gasteraju 

št. 50, je dne 4. avgusta 1928. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. Zapustil je otroke svojega polbrata 
Jožefa Rajšpa po imenu: Gotfrid Rajšp, Janez Rajšp 
in Jožef Rajšp, ikaterih bivališče ni znano. 

Ti dediči se pozivljejo, naj s e v e n e m l e t u o d 
današnjega dne zglase pri tem sodišču. Po tem roku 
se bo razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z 
Janezom Rotmanom, posestnikom in županom v 
Spodnjem Gasteraju, ki se je postavi] odsotnim dedi
čem za skrbnika. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
oddelek L, 

dne 10. septembra 1928. 

V 29/28—1. 
Amortizacija. 

1921 3—1 

pri podpisanem predsedništvu. 
Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka

tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 5. oktobra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 

j S 16/28—2. 
i 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Josipa 

trgovca v Mariboru, Aleksandrova 

Me H 57/25, 16/26, 8/26, 23/26, 160/24, 
15/25. 28/26, 35/26. 3—2 

Drugi edikt 
Ker je rok, določen v tukajšnjih ediktih z dne 

21. maja 1927., opr. št. Ne II 57/25, 16/26, 8/26, 
23/26, 160/24, 15/25, 28/26 in 35/26—1, potekel, se 
pozivljejo po zakonu z dne 25. julija 1871., drž. zak. 
št. 96, vsi oni, ki bi bili zaradi obstoja ali zaradi 
knjižnega vrstnega reda vpisov v vložkih nove zem
ljiške knjige za davčne občine Cernelovce, Poljano, 
Rakičan, Veščico, Markiševo, Lukačovce v sodnem 
okraju Murski Soboti in za davčni občini Lipovce in 
Bratonce v sodnem okraju Dolnji Lendavi, tičočih se 
bremenilnih pravic, oznamenovanih pod b) zgoraj na
vedenega prvega edikta, v svojih pravicah prikraj
šani, naj vlože ugovore najkesneje do dno 3 0. j u -
n i j a 1 9 2 9. pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
odnosno v Dolnji Lendavi, ker bi sicer vpisi zadobili 
učinek zemljiškoknjižnih vpisov. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne 27. septembra. 1928. 

2053 

K o -
eesta s i r j a , 

št. 15. 
Konkurzni komisar: višji deželnosodni svetnik 

dr. Franc Peitler pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Upravnik mase: dr. Maks Snuderi, odvetnik v 

Mariboru. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št, 84 dne 12. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih. Ogla-
sitveni rok do dne 15. n o v e m b r a 1 9 2 8. Ugo
tovitveni narok pri podpisanem sodišču dne 29. n o 
v e m b r a 1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 

dne 4. oktobra 1928. 

Na prošnjo Matilde R a m š a k o v e , uslužbenke 
v oblastnem zdravilišču v Dobrni, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnega depotnega po
trdila, ki ga je prosilka baje izgubila: Depotno po
trdilo hranilne knjižice št. 2074 Zadružne gospodar
ske banke v Ljubljani, glaseče se na ime: Matilda 
Ramšak. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je po
trdilo brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 31. avgusta 1928. 

Pr VII 61/28—5. 2057 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Višje deželno sodišče v Ljubljani jo razsodilo po 

zaslišanju višjega državnega pravdnika v nejavni 

18/28—50. 2054 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Ivan B u d k o v i č , trgovec v 

Cerknici. 
Za1 razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 9. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 1. 

Prezadolženec mora priti k naroku osobno. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 

dne 28. septembra 1928. 

2052 E 399/28—1. 
Oklic 

Stanku H a f n e r j u , bivšemu mesarskemu po
močniku v Gorenjem Logatcu št. 6, nato v Škofji 
Loki, sedaj neznanega bivališča, je vročiti v izvršilni 
stvari Josipa Javornika, mesarskega mojstra v Do
lenjem Logatcu št. 3, ki gä zastopa notar Franc 

T V 14/28-1. ^ igeo 3 - 1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Iva C a t e r j a , trgovca v Celju, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vred
nostnih papirjev, tó jih je prosiiec baje izgubil: Nom. 
Din 10.000— 2'5%ne vojne škode s kuponi z dne 
1. februarja 1929., serija 1, št. 80, 81, serija 7, št. 985, 
986, serija 10, št. 215, 459, 461, serija 11, št. 287, 
289, 290. 

Imetnik teh kuponov se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da so ku
poni brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 21. septembra 1928. 

2068 T 77/28—4. 
Amortizacga. • 

Na prošnjo p o d č a s t n i š k e Č i t a l n i c e 
32. a r t i î j e " r i j s k e g a p o l k a ; v Mariboru se 
uvaja postopanje za amortizacijo jnastopne viožne 
knjižice, ki1 jo je ta čitalnica baje .;izgubila: Vložna 
knjižica Ljubljanske kreditne banke, podružnice v 
Mariboru, št. 2420 na ime: Podoficirska čitaonica 
32. art.puka s saldom 1273 Din z dne 6. avgusta 1928. 

Imetnik te viožne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m p s e c i h od dne 
1. novembra 1928., ker bi se sicer! po tem roku iz
reklo, da je vložna knjižica brez moči 

Okrožno sodišče v Mariboru,;' oddelek 
dne 4. oktobra 1928. 

L, 



95. 652 Letnik X. 

E 4089/28—10. 1883 
Draibeni okl ic 

Dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sv. Magdalena, vi. št. 38. 

Cenilna vrednost: 82.867 Din 82 p; najmanjši po-
nudek: 41.433 Din 91 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 9. septembra 1928. 

P VI 69/27. 2025 

Prostovoljna dražba zemljišč. 
Dne 18. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih se bo 

prodajalo v Framu št. 9 na prostovoljni dražbi zem
ljišče: vi. št. 126, katastrska občina Frani (stavbna 
parcela št. 6 [hiša št. 9] in vrtni parceli št. 1070 
in 1071) s priteklinami vied. 

Najmanjši ponudek znaša 21.666 Din. K temu 
je prišteti najmanjši ponudek za premičnine v zne
sku 1225 Din. Vadij, ki ga mora položiti vsak po
nudnik, znaša 10.000 Din. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 med uradnimi urami od osmih 
do štirinajstih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 28. septembra 1928. 

so se našli ti-le predmeti: 8 moških dežnikov; 3 žen
ski dežniki, 2 palici, 4 čepice, 1 otroška jopica, ena 
priprava za pletenje, 1 ženske rokavice, 1 ženski 
slamnik, 1 pled, 1 črn ženski plašč, 2 zavitka raznih 
predmetov, 1 fotografsko stojalo, 1 zavitek starih 
čevljev. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 1. oktobra 1928. 

Št. 3348. 2063 j 

Razpis. 

P 47/28—8. 2024 

Preklic 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

6. septembra 1928., opr. št. L 4/28—7, je bil Janez 
S i v e c, stanujoč v Grubljah št. 6, občina Št. Jernej, 
zaradi pijančevanja in zapravljivosti omejeno pre
klican. 

Za pomočnika mu je postavljen Jože Jordan, po
sestnik v Malih Malencah št. 3. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek I., 
dne 25. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblasten. 
St. 46/20. 

Razglas. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski | 
upravi v Kostanjevici predajo okoli 700 plm3 buko
vih hlodov, okoli 600 prm3 bukovih cepanic in okoli j 
200 prm3 bukove vrh ovin e za oglje. 

Ves navedeni material je izdelan v režiji šumske 
uprave v Kostanjevici i n s e p r o d a l o k o p o -
s e k. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi v 
Kostanjevici, naj se vlože do dne 15. n o v e m b r a 
19 2 8. do enajstih pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dno 3. oktobra 1928. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po-
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. septembra 1928.: 
1 usnjena denarnica, v njej 3 bankovci po 100 

Din, 5 do 6 bankovcev po 10 Din, za 5-50 Din drobiža 
in več raznih listin; 1 delavska knjižica na ime: An
drej Mavrin; 1 ženski dežnik; 1 zlat prstan s tremi 
briljanti; 1 črna usnjena listnica, v njej 50 Din, 
1 listina bolniške blagajno in 1 potrdilo za 250 Din; 
1 črna svilena torbica s srebrnim ročajem, v njej 
1 srebrna verižica, 1 robec in 1 zrcalo; 2 bankovca po 
100 Din in 5 bankovcev po 10 Din; 1 bankovec za 
100 Din; 1 črna usnjena listnica, v njej dve tablici 
za tombolo «Sokola L», 1 notes in nekaj drobiža; 
1 i.ar podplatov, 1 pila, 1 klobčič drete, % kg lese
nih klincev in 1 zaboj žebljev št. 2; 1 zlat uhan z 
9 diamanti; 1 starinski in poslačen lornjon; 1 črna 
usnjena denarnica z 2000 Din; 1 vrečica, v njej 
4 bankovci po 10 Din in nekaj drobiža; 1 siva 
usnjena ročna torbica, v njej 1 srebrna cigaretna 
doza in nekaj pisem na ime: Marija Schöner; 1 za
voj z 12 moškimi jopicami; 1 štiri mesece star pes 
volčje pasme. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. septembra 1928.: 
1 usnjena listnica z manjšo vsoto denarja; 1 ko

šara hrušk; 1 krava pšenične barve; 12 bankovcev 
po 10 Din; 1 siv moški klobuk; 1 hlačni pas iz 
gume; 2 srebrni ovratni verižici; 1 siv moški klobuk; 
1 otroška zlata zapestnica; 1 črn ženski dežnik; 
1 ženski dežnik; 1 volnona maja; 1 nikljasta moška 
žepna ura; 1 usnjena denarnica, v njej 1 fotogra
fija in več raznih listkov; 1 žepni nož s ključem; 
1 svetlosiv moški klobuk. — V železniških vozovih 

Razna objave. 
2055 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 30. septembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 383,339.343-86 
Posojila 1.698,106.291-44 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.878-70 
Račun začasne zamene 294,110.275-27 
Dolg države • 2.966,855.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163«— 
Saldo raznih računov . . . . • 636,986.490-43 

9.179.939.471-70 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,483.089-57 
Novčanice v obteku 5.751,324.000— 
Državni тасип začasne zamene . . 294,110.275-27 
Terjatve države po raznih računih 223,129.841-69 
Razne obveznosti 648,459.232-17 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,877.168— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870*— 
9.179,939.471-70 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo na VII. redni občni zbor delničarjev, 
ki ga bo imela firma 

Carl Pollak, d. d. 
(industrija nsnja in usnjatih izdelkov v Ljubljani), 
dne 2 3. o k t o b r a 19 2 8. ob enajstih v Ljubljani, 

Usnjarska ulica št. 1, s tem 
d n e v n i in r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem polu-
letju od dne 1. julija' 1927. do dno 31. decembra 
1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Razvrstitev in odobritev bilance kakor tudi 

računa o izgubi in dobička. 
4.) Volitev tretjine upravnih svetnikov po § 13. 

pravilnika delniške družbe. 
5.) Slučajnosti. 2067 

* * * 
Posest ene delnice upravičujc do enega glasu. 
Občnega zbora se smejo udeležiti po § 38. druž

benih pravil oni delničarji, ki polože potrebno šte
vilo delnic z nezapadlimi kuponi vred šest dni preti 
občnim zborom pri Prometni banki, d. d. v Ljubljani. 

Upravni svet. 

Vabilo na VI. redni občni zbor, 
ki ga. bo imela 

Črna-Kaolin, d. d. v Ljubljani, 
dne 2 7. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob enajstih v poslovnih 

prostorih v Ljubljani, Wolfova ulica št. 8, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo ravnateljstva o družbenem poslo
vanju v letu 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in sklepanje o 
odobritvi računskih zaključkov za leto 1927. 

3.) Sklepanje o predlogih po § 20., točkah 5.) 
in 7.), družbenih pravil. 

4.) Volitev članov ravnateljstva. 
5.) Slučajnosti. 2065 

* * * 
Po § 11. družbenih pravil тотајо položiti delni

čarji, ki hočejo vršiti glasovalno pravico, najmanj 
šest dni pred sestankom občnega zbora svoje delnice 
pri družbeni blagajni v Ljubljani. 

Ravnateljstvo. 

2033 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo o I. delu diplomskega iz
pita tehnične fakulteto univerze v Ljubljani za šol
sko leto 1924./1925. na ime: Jožef Gorjanec iz Cer-
melic (Italija). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Jožef Gorjanec s. r. 

2064 Razglas. 

Osemindvajseto žrebanje 41A%nih zastavnih listov 
in 4%y2nih komunalnih' zadolžnic Kranjske deželno 
banke se bo vršilo dne 15. o k t o b r a 19 28. Iz
žrebalo se bo nominale K 24.000-— 4V2%nih zastav
nih listov in nominale K 10.800-— 4yz%nih komu
nalnih zadolžnic. 

V L j u b l j a n i , dne 2. oktobra 1928. 
Hipotekama banka 

jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani 
(prej Kranjska deželna banka). 

2028 2-2 Razglas o likvidaciji. 
Ker je sklenila Slovenska socialna matica na 

zadnjem občnem zboru, preiti v likvidacijo, se upniki 
poživljajo, naj ji v zakonitem roku prijavijo terjatve. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1928. 

Stanko Likar s. r. Filip Uratnik s. r. 

2058 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo državne meščanske šole 
v Celju št, 10 za šolsko leto 1919./1920. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Viktor Krušec s. r. v Celju-Gabrju št. 37. 

2062 Objava. 
Izgubil sem. indeks tehnične fakultete univerze 

v Ljubljani za šolsko leto 1919./1923. na ime:.Slavko 
Levičnik iz Karlsberga (Romunija). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Slavko Levičnik s. r. 

2056 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo III. razreda državne višje 
realke v Ljubljani za šolsko leto 1925./1926. na ime: 
Jožko Sternad iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Jožko Sternad s. r. 

2060 Objava. 
Izgubil sem poselsko knjigo, ki jo je izdal ob

činski urad v Gornji Radgoni dne 18. junija 1925. 
pod št. 498 na ime: Neža Košar iz Gornje Radgone. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Dr. Vinski s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška «вкагва, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 
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96. V Ljubljani, dne 11. oktobra 1928. Letnik X. 
7T7 Л . / 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

/ „-<,• 

j 

C^>, 7. 
/,'?•• 

V a e b i n a i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
324. Pravilnik za umetne vžigalnike in kresilnlke. 
325. Razpis o izpremembi v postopniku za uporabljanje ugodnosti 

iz občih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife. 
326. Izpremembe v členu 10. pravil o tari. 
327. Dopolnitev pravilnika za Izvrševanje invalidskega zakona. 
328. Izpremembe v območju direkcije pošte in telegrafa v Zagrebu. 

329. Naredba, s katero se vračajo mestni občini mariborski oni 
posli politične uprave I. stopnje, ki so ji bili odvzeti z naredbo 
celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 1. aprila 1920. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca*1, 

Številka 227 z dno 1. oktobra. 1&28.: 
Ukaz Njegovega, Veličanstva- kralja z dne zlega 

septembra 1928.: Postavljen je za političnoupravnega 
uradnika v 6. skupini I. kategorij« pri velikem žu
panu v Ljubljani Fran M r a m o r , vršilec dolžnosti 
direktorja puškarske šole v Kranju v isti skupini 
iste kategorije. 

Ukaz-Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. ju
nija 1928.: Trg, G o r n j i g r a d v mariborski ob
lasti je proglašen za mesto. 

Uka-z Njegovega- Veličanstva kralja z dne 10. sep
tembra: Pomaknjena j.e h 2. skupine III. kategorije 
v 1. skupino III. kategorije Josipina T o m a ž i « , 
arhivska uradnica pri uradu za pospeševanje obrta 
v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
17. septembra 1928.: Upokojena sta po člonu 13., 
tretjem odstavku, uredbe o prenosu poslov na ob
lastne samouprave: Josip G o l m a j er, kmetijski 
referent v 7. skupim I. kategorije kranjskega sreza, 
in Mihael M a r i n č o k, ekonomski uradnik v 3. sku
pini III. kategorije kamniškega sreza. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za 
pošto in telegraf z dno 4. avgusta 1928.: Pomaknjeni 
(pomaknjene) so iz 4. skupine II. kategorije v 3. sku
pino II. kategorije poštni in telegrafski uradniki 
(poštno in telegrafsko uradnice): Henrieta W o l f v 
Čakovcu, Marija R a b i č v Konjicah, Miroslav B e 
l i n a , Dušica Š k o r l in Leopoldina, F r i i o d l v 
Mariboru 2, Hilda C o p v Podnartu, Karla Š a r a -
b o n, Ivanka K r a š o v e c in Marija. T r o š t v 
Ljuhljani 1, Angela F a z z i n i v Št. Vidu pri Stični, 
Bernardina U r b a n č i č na Vrhniki, Josipina U r a 
n i o v Ljubljani 3, Bogomir L o š k o v Trbovljah 1, 
Vida K u š a r v Medvodah, Marija K e č k e š v Pro
logu. 

Odlok generalnega direktorja* poštno hranilnice 
z dne 19. septembra 1928.: Premeščen je po službeni 
potrebi k podružnici poštno hranilnico v Ljubljani 
za računovodjo v 3. skupini Ш. kategorije Zmago-
slav P o r e k a r , računovodja v isti skupim iste 
kategorije pri podružnici poštne hranilnice v Skoplgu. 

Številka 228 z dno 2. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24ega 

septembra 1928.: Postavljen je Valentin L e v i c -
n i k, deželnosodni. svetnik v 4. skupini I. kategorije 
pri okrožnem sodišču v Celju, za višjega deželno-
sodnega svetnika pri istem okrožnem sodišču. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24oga 
septembra 1908.: Pomaknjena sta: iz 6. skupine 
I. kategorije v 5. skupino I. kategorije Ivam G r o z-
n i k , okrajni sodnik in predstojnik okrajnega so
dišča v Mokronogu; iz 7. skupine I. kategorije v 
6. skupino L kategorije Karel N o v a k , sodnik pri 
okrajnem sodišču v Litiji. 

Številka 229 z dne 3. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. sep

tembra 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. katego

rijo v 6. skupino I. kategorije dr. Ljudevit, K u -
š č o r, profesor na državni gimnaziji v Kranju. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 12ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Anton 
P u š n e r, sladčičar v Ljubljani, skupno z ženo An
gelo in dvema maloletnima otrokoma; 2.) Alojzij 
B a u d a ž , inženjer v Mostah; 3.) Alojzij T o m š i č , 
poljedelec v Viševku, skupno z ženo Terezijo; 4.) 
Fran K l e č , dijak v Kranju; 5.) Avgust K o v a 6 i č, 
gostilničar v Velikem Širju; 6.) Oskar Robert B ö h m, 
mlekar v Ljubljani, skupno z ženo Ivanko in petimi 
maloletnmrr otroki. 

Številka 230 z dne 4. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. sep

tembra 1928.: Odlikovani so: z redom sv. Save 
IV. vrste Lambert B u d a n , postajni- načelnik na 
Jesenicah; z redom sv. Save V. vrste Ferdo Zu ž e k, 
postajni načelnik v Lescah-na Bledu, in Fran M a -
j e r, postajni načelnik na Bledu-jezeru. 

Objave ministrstva za notranje pošlo z dne 12., 
13. in 14. septembra 1928.; V državljansko zvezo 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Karel F e r l u g a , pravnik v Ljubljani; 2.) Fran 
M c r c i n a, učitelj v Grahovem, skupno z ženo Her-
mino in dvema maloletnima otrokoma; 3.) Josip 
J a n d e j s e k, tiskarski strojnik v Ljubljani, skup
no z ženo Karolino in dvema maloletnima otrokoma; 
4.) Alojzij Š a n t e l j , mehanik v Ljubljani; 5.) Aloj
zij D o l g a n , učitelj v Trbovljah. 

Številka 231 z dno 5. oktobra- 1938.: 
Objava generalnega inspektorata ministrstva za 

finance z dne 13. septembra 1928.: Z valutami sme 
poslovati Kreditna zadruga ш trgovino in industrijo 
v Murski Soboti. 

Številka 232 z dne 6. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2Iega 

septembra 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine I. kate
gorije v 2. skupino I. kategorije dr. Aleksander 
S t o j i ć e v i ć, redni profesor na filozofski fakulteti 
univerze v Ljubljani. — Postavljen je za izrednega 
profesorja na pravni fakulteti univerze v Ljubljani 
s pravicami uradnika 4. skupine I. kategorije dr. Al
bin 0 g r i s, docent na isti fakulteti, uradnik v 
6. skupini 1. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne löega 
septembra 1928.: Postavljena sta: na moškem učite
ljišču v Ljubljani za- učiteJja s pravicami uradnika 
6. skupine I. kategorijo Mirko M e s o j e d e c , uči
telj, diplomirani slušatelj Г7. Jetnika višje pedagoške 
šole v Zagrebu, uradnik v 2. skupini II. kategorije; 
na ženskem učiteljišču v Ljubljani za učitelja s pra
vicami uradnika 6. skupine I. kategorije Venčeslav 
Č o p i č , učitelj, diplomirani slušatelj '.IV. letnika 
višjo pedagoške šolo v Zagrebu, uradnik v 2. skupini 
II. kategorije. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 14ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Anton 
T r e b š e, bivši občinski UTadnik v Ljubljani, skupno 
z ženo AvgU'Sto in tremi maloletnimi otroki; 2.) Er
nest R o d m a n , cand. ing. v Ljubljani. 

Številka 233 z dne 7. oktobra 1928.: 
Objava generalne direkcije davkov z dne 16. ju

nija 1928.: «Udruženje Topličana» v Beogradu je 
oproščeno plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne 
tarifo .za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja držav
nim oblastveni, razen v civilnih pravdali. 

Uredbe osrednje vlade. 

3 2 4 . 
Pravilnik 

шл umetne vžigalnike in kresilnike.* 
Obče odredbe. 

Člen 1. 

Na podstavi člena 80. finančnega zakona za leto 
1928./1929. predpisuje uprava državnih monopolov 
nastopni pravilnik. 

Člen 2. 

Umeten vžigalnik je vsaka ona priprava, iki služi 
za to, da se s kremenom, ali kakorkoli drugače na
redi plamen; kTesilnik pa je ona priprava, ki služi 
za to, da se na zgoraj navedeni način naredi samo 
žar. 

Kremen in k-rosilo je oni kamen, ki se izdeluje 
iz posebne zmesi ter se rabi pri vžigalnikih in kresil-
nikih. 

Člen 3. 

Na vžigalnike inozemskega izdelka, katerih uvoz 
bi bil dovoljen, se pobira monopolna taksa, in sicer: 

a) na vžigalnike in kresilnike iz navadne kovine 
50 Din od vsakega; 

b) na vžigalnike in kresilnike iz srebrne kovine 
100 Din od vsakega; 

c) na vžigalnike in kresilnike iz zlate kovine 
200 Din od vsakega; 

č) na kremeno, kresila (kamenčke) 0-50 Din od 
vsakega. 

Monopplna taksa se ne plačuje za preprosta 
ognjila in za kremene iz naravnega kamena (kre
men jaka). 

Člen 4. 

Da se dobi dovolilo za uvoz vžigalnikov, najsi 
imajo kakršnokoli obliko in velikost in najsi so na
menjeni za kakršnokoli Tabo, kakor tudi za uvoz 
kremena ali rezervnih delov za vžigalnike, se mora 
vložiti neposredno pri upravi državnih monopolov 
(pri industrijskem oddelku) prošnja, v kateri je treba 
označiti: a) firmo, ki izdeluje vžigalnike, in njen 
sedež kakor tudi tvorniško zaščitno znamko, če je 
vžigalnik opremljen z. njo; b) koliko in kakšnih 
vžigalnikov ali kremenov &e hoče uvoziti; c) pri 
kateri izmed pooblaščenih carinarnic naj se uvozi 
blago; in č) točni naslov onega, ki prosi za dovolilo. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 24. septembra 1928., št.221/LXXI. 
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Prošnji se mora priložiti vzorec blaga, ki se hoče 

uvoziti, če pa blaga ni, njegov narisek s točnim po
pisom blaga. 

Za prošnjo, rešitev in priloge k prošnji (vzorec) 
se mora priložiti taksa, predpisana po zakonu o 
taksah. 

Rešitev o dovolilu za uvoz vžigalnikov iz ino
zemstva se priobči prosilcu in oni carinarnici, pri 
kateri naj se blago uvozi. Z dovolilom vred se po
šljejo carinarnici ogledki blaga ali njegovi nariski, ki 
so bili priloženi prošnji za dovolilo. 

Ta rešitev uprave državnih monopolov je izvršna. 

Ölen 5. 

Uvoz umetnih vžigalnikov, kresilnikov in kreme
nov iz inozemstva se dovoljuje edino pri onih cari
narnicah, pri katerih je dovoljeno tudi uvažati 
kvarte in domine, in to so: glavne carinarniceI. vrste 
v Beogradu na Savi, v Zagrebu na južnem kolo
dvoru, v Ljubljani, Sarajevu, Splitu in Subotici. 

Nobena carinarnica ne sme pripustiti uvoza spre
daj navedenih predmetov, če ga ni predhodno odo
brila uprava državnih monopolov. 

V uvozni deklaraciji je treba vselej označiti točno 
število vžigalnikov kakor tudi prejemnikovo ime in 
stanovališ&e. Tej deklaraciji se mora priložiti dovo
lilo, prejeto od uprave državnih monopolov (glej 
člen 4.). 

Člen 6. 

Na rezervno dele vžigalnikov se pobira ustrezna 
monopolna taksa za vsak del posebe, kakor bi bil 
celoten vžigalnik. 

Če imajo vžigalniki kremen za prižiganje, se 
plača monopolna taksa posebe za vžigalnik in posebe 
za kremen. 

Člen 7. 

Monopolna taksa, predpisana na kremene, kresila 
(kamenčke) po členu 3. tega pravilnika, se pobira 
sorazmerno z njih težo. 

Tako se pobira na normalno težo. kremena do 
0-30 g 0-50 Din; preko te osnovne teže pa se pobira 
na vsakih novih 0-30 g prav tako po 0-50 Din. Ne
popolna teža do 0-30 g se računi za 0-30 g. 

Člen 8. 
Če prihajajo naši državljani iz inozemstva, se 

smejo uvoziti vžigalniki edino pri pooblaščenih cari
narnicah; v tem primeru se dovoljuje carinarnici, da 
sme izdati dovolilo za njih uvoz. 

Poleg tega, da pobere carinarnica predpisano 
takso, mora pobrati za prošnjo in rešitev tudi takso, 
predpisano po zakonu o taksah. 

O takih dovolilih za uvoz mora carinarnica vsak 
mesec poročati upravi državnih monopolov (indu
strijskemu oddelku). 

Inozemski potniki in turisti, ki prihajajo v kralje
vino začasno in le za malo časa, niso zavezani, pla
čevati monopolne takse na en vžigalnik in en kre
men za svojo osebno rabo. 

Člen 9. 
Zaradi obeležja, da se je ob uvozu pobrala mono

polna taksa na vžigalnike ali njih rezervne dele, jih 
je treba ožigosati; da pa se je pobrala ustrezna mono
polna taksa na kremene, se opremijo škatlice ali 
zavojčki, v katere so kremeni vloženi, s posebno 
banderaio. 

Vžigalnike, kresilnike ali njih rezervne dele oži
gosa carinarnica na vidnem mestu teh predmetov. 

Žig za to žigosanje mora hraniti carinarnica v 
blagajni pod ključem. 

Člen 10. 

Banderole, potrebne za banderoliranjie škatlic ali 
zavojčkov, v katere so kremeni vloženi, dobiva cari
narnica od uprave državnih monopolov (oddelka za 
prodajo). 

S prejeto količino teh banderol se obremeni cari
narnica v knjigi banderol; ko pa jih izda, se raz
bremeni zanje s pozivom na datum in številko 
uvozne deklaracije in dovolila za uvoz, ki ga je iz
dala uprava državnih monopolov. Mesečna poročila 
o tem pošiljajo carinarnice upravi državnih mono
polov (oddelku za prodajo), da izpričajo potrošek 
banderol. 

Ölen 11. 
Ves dohodek od monopolne takse na vžigalnike 

in kremene, pobran ob uvozu, morajo poslati cari
narnice najkesneje do 5. dne vsakega meseca za 
minuli mesec upravi državnih monopolov e poštnim 
čekom; na položnici označijo, da je to dohodek od 
monopolne takse na vžigalnike. 

Prav tako morajo pošiljati carinarnice v spredaj 
označenem roku upravi državnih monopolov (od
delku za prodajo) mesečna poročila, v katerih mo
rajo biti ti-le podatki: 

točni uvoznikov naslov, kdaj se je blago uvozilo, 
ožigosalo in obanderoliralo, vrsta in količina uvo
ženega blaga kakor tudi številka uvozne deklaracije 
in dovolila uprave državnih monopolov, po katerem 
so je uvoz izvršil. 

Uprava državnih monopolov (oddelek za prodajo) 
predpiše in izdela za spredaj označena poročila po
trebne knjige in formularje ter jih pošlje carinarni
cam v uporabljanje. 

Posebne odredbe. 

Člen 12. 
Uvozniki vžigalnikov in kremenov morajo voditi 

knjigo, iz katere je razvidno, od koga &o blago ku
pili, kdaj in po katerem dokumentu so ga uvozili 
in komu so ga prodali. Uvozna deklaracija in dovolilo 
za uvoz, ki ga je izdala uprava državnih monopolov, 
se morata shraniti in pokarati kot dokazilna doku
menta ob eventualni kontroli, ki jo izvrše pristojni 
organi. 

Ölen 13. 
Za potrebno žigosanje vžigalnikov, kresilnikov 

ali njih rezervnih delov, ki se uvažajo iz inozomstva 
ali se stekajo v državi onega dne, ko stopi ta pra
vilnik v veljavo, se mora izdelati dvoje žigov, in 
sicer: 

a) žig za žigosanje ob uvozu iz inozemstva in 
b) žig za žigosanje onih, ki se zatečejo v državi. 
Žig pod a) je pravokotne oblike z zaokroženo 

zgornjo stranico, v katerem so inicialke: «У Д M». 
Nad temi inicialkami je krona iz državnega grba, 
spodaj, pa zaporedna številka: 1., 2., 3. itd., ki ozna
čuje žigosajočo carinarnico. 

Ta žig je velik do 4 mm. 

V narisku je tak: 

Žig pod b) je enakoetraničen trikotnik, v katerem 
so inicialke: «У Д M». Nad temi inicialkami je krona 
iz državnega grba, spodaj pa število: «1928.», ki 
označuje leto, ko so se ožigosali vžigalniki, zatečeni 
v državi. 

Ta žig je velik do 4 mm. 

V narisku je tak: 

Člen 14. 

Uprava državnih monopolov nabavlja potrebno 
število označenih vrst žigov in pripremo zanje ter 
jih pošilja pristojnim napravam v uporabljanje. 

Člen 15. 
Ker ni v državi nobene tvornice, ki bi izdelovala 

vžigalnike in kremene, se za take tvornice tudi ne 
predpisujejo določila, potrebna po zakonski naredbi 
v finančnem zakonu za leto J928./1929. Vsakdo, ki 
bi namerjal otvoriti tvornico ali kakršnokoli delav
nico za izdelovanje vžigalnikov in kremenov, mora 
to predhodno naznaniti upravi državnih monopolov 
(industrijskemu oddelku) in uprava predpiše potre
ben pravilnik o kontroli po zakonskih naredbah. To 
velja tudi, če kje taka tvornica ali delavnica že ob
stoji v državi. 

Člen 16. 
Za tihotapstvo se smatra ter se kaznuje kot tako: 
a) če kdo brez odobritve uprave državnih mono

polov uvozi v državo vžigalnike, kresilnike in kre
mene ali jih izdeluje v državi, in 

b) če se najdejo, ko je potekel rok, določen po 
tem pravilniku za žigosanje vžigalnikov, zatečenih 
v državi, pri kom neožigosani vžigalniki, kresilniki 
ali neobanderolirani kremeni. 

Člen. 17. 
Uradnik, ki bi prekršil predpise tega pravilnika, 

se kaznuje disciplinski po uradniškem zakonu in 
mora povrniti dTžavi vso škodo, ki izvira iz takega 
njegovega poslovanja. 

Ölen 18. 
Izdelovanje in uporabljanje ponarejenih žigov in 

banderol se kaznuje po kazenskem zakonu. 

Končne odredbe. 

Člen 19. 
V petih mesecih od dne, ko stopi ta pravilnik v 

veljavo, se morajo obanderolirati kremeni za vžigal
nike in ožigosati vse vrste vžigalnikov in kresilni
kov, zatečenih v državi. 

Vžigalnike žigosajo in kremene baiiderolirajo 
sreske uprave finančne kontrolo; po občinskih ob-
lastvih morajo pozvati z razglasom vse imetnike 
vžigalnikov in kremenov, naj dado v postavljenem 
roku ožigosati vžigalnike ali obanderolirati kremene. 

Vsi imetniki spredaj navedenih predmetov jih 
morajo prijaviti občinskemu oblastvu svojega stano-
vališča v roku, ,ki je določen z razglasom. 

Za to prijavo se ne plača nobena taksa in občine 
morajo izvršiti ta posel v času, ki je določen z raz
glasom, izpolnjene prijave pa poslati svoji sreski 
upravi finančne kontrole. 

Ko zberejo sreske uprave finančne kontrole te 
prijave od vseh občinskih oblastev v svojem okolišu, 
določijo dni, ko se bo vršilo žigosanje in bande Fo
liranje, ter o tem pravočasno obvoste dotične ob
čine. Vsi imetniki prijavljenih vžigalnikov in kre
menov jih morajo prinesti tega dne k dotični sreski 
upravi finančne kontrole, da se ožigosajo in obande-
r oli raj o. 

Člen 20. 
Žige za to žigosanje in banderole kakor tudi po

trebne obrazce in formularje dobe sreske uprave 
finančne kontrole od upravo državnih monopolov. 

Sreske uprave finančne kontrole ožigosajo pri
javljene vžigalnike in obanderolirajo kremene brez
plačno. 

Sreske uprave finančne kontrole morajo hraniti 
te žige in banderole v svoji blagajni ter jih po upo
rabi vrniti upravi državnih monopolov (industrij
skemu oddelku). 

Člen 21. 

Stroški za izdelavo žigov in njih pripreme kakor 
tudi ostali stroški se izplačajo iz dohodkov od žigo-
vine, pobrane za vžigalnike. ' 

Člen 22. 
Oni uvozniki, kajterih vžigalniki, kresilniki in 

kremeni so od dne .1. aprila t. 1. na ocarinjanju, ki 
pa jih nočejo ocariniti in tudi ne plačati monopolne 
takse, predpisane po tem pravilniku, smejo izvoziti 
te predmete iz države v roku, določenem s tem pra
vilnikom. 

Člen 23. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri mini

ster za finance. S tem dnem prestanejo veljati vse 
odredbe in vsi predpisi, ki mu nasprotujejo. 

Komisar ministra za finance 
pri samostalni monopolni upravi v Beogradu, 

dno 25. junija 1928.; K. br.293. 

Odobrujcm. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

3 2 5 . 
Razpis o izpremembi v postopniku 
C. br. 39.200/26 za uporabljanje 
ugodnosti iz občih opazk k XV. delu 

uvozne carinske tarife.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta sem 
odločil, da se ukini poslednji stavek trinajstega od
stavka točke 3.) v razpisu C. br. 39.200 z dne 9. sep
tembra 1926.** in da se vpiši namesto tega ukinje
nega stavka nov stavek, ki se glasi: 

«Če se kompletna instalacija ne more uvoziti v 
šestmesečnem roku od dne prve ekspedicije ali če 
se zbog pošiljanja transportov uvoz ne more izvršiti 
pri odobreni, carinarnici, ima generalna direkcija 
carin pravico, na podstavi obrazloženih vlog podalj
šati rok za uvoz največ še v treh presledkih po šest 
mesecev, odnosno odobriti za poedine transporte 
kompletnih instalacij uvoz- tudi pri drugih carinar
nicah; v tem primeru se predpiše v odločbi tudi na-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., št. 230/LXXV. 

** Uradni, list z dne 21. septembra 1926., št. 358/86. 



96. 655 Letnik X. 
ein, kako naj se prizadete carinarnice med seboj ob
veščajo in razbromenjajo.» 

Priobčevaje to odločbo carinskim oblastvom, jim 
odrejam, naj postopajo po njej in naj z njo dopolnijo 
razpis C. br. 39.200/26. 

V B e o g r a d u , dne 27. septembra 1928.; 
C. br. 36.591. 

Minister za finance: 
dr. N. Subottó s.r. 

326. 
Izpremembe v členu 10. pravil e tari. 
(Ukinitev razpisov C. br. 22.121, 24.602 in 

32.399/28.)*. 

Na predlog carinskega sveta in na podstavi čle
nov 7. in 23. v predlogu zakona o obči carinski ta
rifi sem odločil: 

Za železne bobne se smatrajo samo izdelki iz 
črne železne pločevine, pa tudi preprosto premazani 
z barvo zaradi zaščite zoper rjo, v katerih se uva
žajo: kalcijev karbid, jedka soda, asfalt, tekoča mila, 
ekstrakt za strojenje (ekstrakt iz višnjeve pražiljke), 
tiskarska barva, arzenova kislina, natrijev sulfat, 
soda (natrijev karbonat) in pepelika (kalijev karbo
nat), katranove in dTuge organske barve, ribja mast, 
žveplovo olje, kokosova mast, olja iz palmovih ko-
ščic, palmovo olje, karbolovo ali kreozotovo olje 
kakor tudi blago iz tar. št. 104., 105., 106. in 107. 
uvozne tarife k predlogu zakona o obči carinski ta
rifi, če se uvaža za telmično rabo. 

Za železne bobne se morajo smatrati prav tako 
sodi, izdelani iz črne železne pločevine, pa tudi pre
prosto premazani z barvo zaradi zaščite zoper rjo, 
brez nabitih obroče v, če se uvaža v njih zgoraj ome
njeno blago; zaradi tega se morajo tudi taki sodi 
smatrati za priznan zavoj za to blago. Veha, čep 
ali vijak vobče — prav tako odprtine na sodu — 
smejo biti izdelani tudi iz drugega materiala, pa tudi 
prevlečeni s cinkom, svincem aH kositrom. 

Ce se v teh zavojih uvaža blago, ki ima, pravico 
do odbitka tare, so tara odbija, in sicer: pri blagu 
iz tar. št. 105. in 106. po 12:%, za vse ostalo blago 
pa po 6%. 

S tem Tazpisom se ukinjajo razpisi C. br. 22.121 
z dne 11. junija,** C. br. 24.602 z dne 29. junija** 

in C. br. 32.399 z dne 27. avgusta** — vsi iz leta 
1928. 

V B e o g r a d u , dne 29. septembra 1928.; 
C. br. 36.813. ... . ^ „ 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

327. 
Na podstavi člena 116. invalidskega zakona z dne I 

17. novembra 1925. predpisujem po doseženem spo-1 
razumu z ministrom za vojsko in mornarnico in mi
nistrom za finance to-le 

Dopolnitev pravilnika za izvrSevanje 
invalidskega zakona.*** 

Člen 1. 

K členu 104. se dodaja ta-te odstavek: 
Pristojna sodišča ne pošiljajo odločb o prevedbi 

ministrstvu za socialno politiko. 

Člen 2. 
Ta dopolnitev stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 26. septembra 1928.; 

št. 39.149. „ . . . , ,. .., 
Ministor za socialno politiko: 

Stjepan Barié s. г. 

odrejam skladno z odločbo ministrskega sveta z dne 
30. septembra 1927. na podstavi člena 26. uredbe o 
organizaciji ministrstva za pošto in telegraf in pošt-
no-telegrafske in telefonske stroke: 

1.) Državni poštni, telegrafski in telefonski urad 
IV. vrste v Kastvu, 

2.) pogodbeni državni poštni, telegrafski in tele
fonski urad I. razreda, 2. skupine, pri Sv. Mateju, in 

3.) pogodbeni državni poštni in telefonski uTad 
III. razreda, 3. skupine, v Zametu se izločajo iz pri
stojnosti direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani ter 
so pripajajo direkciji pošte in telegrafa v Zagrebu. 

V B e o g r a d u , dne 20. septembra 1928.; 
št. 37.934. ' . . J . 

Minister za posto m telegraf: 
V. Kujundžić s. r. 

Uredbe velikega župana mariborske 
oblasti. 

3 2 9 . 
Naredba 

velikega župana mariborske oblasti, 
s katero se vračajo mestni občini mari
borski oni posli politične nprave I. stopnje, 
ki so ji bili odvzeti z naredbo celokupne 
deželne vlade za Slovenijo z dne 1. aprila 
1920., Uradni list z dne 7. maja 1920., 

St. 197/55. 
Na podstavi določb §§ 40. in 79. statuta za mesto 

Maribor z dne 23. decembra 1871., dež. zak. št. 2, 
odrejam, da se vrnejo mestni občini mariborski oni 
posli politične uprave I. stopnje, ki so ji bili odvzeti 
z naredbo celokupne deželne vlade za Slovenijo z 
dne 1. aprila 1920., Uradni list z dne 7. maja 1920., 
št. 197/65, in ki se nanašajo na državljanstvo, sta
novske matice in sklepanje zakonov, ljudsko Štetje, 
volitve v zakonodajna zastopstva, socialno zavaro
vanje delavcev in nameščencev, vodno pravo in 
bogočastje. 

Posli, ki se nanašajo na trgovino in obrt, izvzem-
ši one, ki se nanašajo na- izvrševanje pravilnika o 
gostilnah, kavarnah in ostalih obratovalnicah z alko
holnimi pijačami, Uradni list z dne 3. januarja 1928., 
št. 1/1, so bili mestni občini že vrnjeni na podstavi 
naredbe ministrstva za trgovino in industrijo z dne 
24. marca 1926., št. 270/Ш, s tukajšnjim razpisom 
z dne 13. aprila 1926., S. br. 1561/5, vojaški posli 
pa so prišli na podstavi novih organizacij škili »za
konov že prej nazaj na mestno občino. 

T a n a r e d b a s t o p i v v e l j a v o d n e 
1. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

V M a r i b o r u , dne 30. septembra 1928.: 
S. br. 2873/25. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 

3 2 8 . 
Izpremembe v območju direkcije poŠte in 

telegrafa v Zagrebu.* 
Ker je politični sroz kastavski izločen iz ljub

ljanske oblasti in pripojen primorsko-krajiški oblasti, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., St. 280/LXXV. 

** Uradni list z dne 26. junija 1928., št. 210/61, z 
dne 7. julija 1928., št. 226/64, in z dne 5. septembra 
1928., št. 301/86. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., št. 2S0/LXXV. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 13. februarja 
1926., št. 54/18. 

Natečaj za diplomirane strojne inženjerje, 
ki se pošljejo v višjo tehnično zrakoplovno 

šdTo v Parizu.* 
Po odloku gospoda ministra za vojsko in mornar-

nico Pov. V. K. br. 523 z dne 1. oktobra 1928. se 
pošljejo letos v višjo tehnično zrakoplovno šolo (école 
supérieure d'aéronautique) v Parizu trije diplomirani 
inženjerji strojne grane. 

Pravico konkurirati imajo kandidati s temi po
goji: 

1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

2.) Biti morajo popolnoma zdravi, kar se ugotovi 
z zdravniško-komisijskim pregledom. 

3.) Imeti morajo priporočljive ocene iz poslednjih 
dveh let. 

4.) Dovršiti so morali strojni odsek na naši ali na 
inozemski tehnični fakultet^ kar dokažejo z diplomo. 

Ti inženjerji vstopijo neposredno v П. letnik. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. oktobra 1928., št. 231. 

5.) Popolnoma morajo govoriti francoski jezik, 
kar dokažejo pri sprejemnem izpitu. 

6.) Zavezati se morajo, da odslužijo po končani 
šoli pri vojaškem zrakoplovstvu najmanj trikrat 
toliko časa, kolikor so ga prebili kot štipendisti 
v inozemski šoli, s pravicami one skupine I. kate
gorije, do katere imajo pravico po zakonu. 

7.) Zavezati se morajo, da povrnejo državi denar, 
ki ga je potrošila za njih vzdrževanje, če bi šolo 
zapustili ali če bi zaradi neuspeha, slabega vedenja 
ali druge svoje krivde prestali biti državni štipen
disti. 

8.) Pristati morajo na. vse pogoje, predpisane z 
uredbo o izbiranju, pošiljanju, dolžnostih In prejem
kih vojaško-državnih štipendistov v inozemstvu. 

Kot prejemke bodo dobivadi ti vojagko-državni 
štipendisti po 2000 frankov na mesec. 

Šolnino, stroške za šolske potrebščine in potne 
stroške plača država. 

Kandidati, ki se hočejo posvetiti tej službeni 
gram, so pozivljejo, naj pošljejo zrakoplovstvom ko
mandi ministrstva za vojsko in mornarnico prijave s 
potrebnimi prilogami (v overovljenem prepisu ali v 
originalu) do vSfcetega- dne 15. o k t o b r a 1 9 %&. 

Iz pisarne zrakoplovstvene komande 
ministrstva za vojsko in mornarnico v Petrovaradinu, 

dne 1. oktobra 1928.; Pov. V. K. br. 523. 

Natečaj za gojence za Studiranje veterine.* 
Po odloku gospoda ministra za vojsko in mor

narnico V. T. br. 6115 z dne 3. oktobra 1928. se 
sprejme letos 10 gojencev za studiranje veterine na 
veterinarski fakulteti zagrebške univerze. 

Pravico do tega natečaja imajo oni kandidati, ki 
so že vpisani kot študenti v omenjeno fakulteto, in 
med njimi prvenstveno oni, ko so že opravili I. dr
žavni izpit, kar morajo dokazati s potrdilom dekanata 
Veterinarske fakultete zagrebške univerze. 

Kandidati morajo izpolnjevati te-le pogoje: 
Biti morajo naši državljani, popolnoma zdravi, 

za vojaško službo sposobni in dobrega vedenja; biti 
ne smejo oženjeni, ne mlajši od 18 in ne starejši od 
25 let; če niso polnoletni, morajo imeti očetovo ali 
varuhovo dovolilo, potrjeno po pristojnem oblastvu, 
da se smejo javiti za vojaško-državne gojence; za
vezati se morajo, dal ostanejo po dovršenih študijah 
v vojaško-državni službi kot veterinarski častniki 
dvakrat toliko časa, kolikor so ga prebili kot voja
ško-državni gojenci. 

Kdor hoče konkurirati, naj vloži svojeročno spi
sano prošnjo neposredno pri veterinarskem oddelku 
ministrstva za vojsko in mornarnico, tako da dospe 
k ministrstvu najkesneje do dne 2 5. o k t o b r a 
1 9 2 8., s temi prilogami: 

1.) z izpričevalom o opravljenem I. državnem iz
pitu ali z dokazi, da je že vpisan v veterinarsko 
fakulteto zagrebške univerze; 

2.) s potrdilom pristojnih oblastev o državljan
stvu, vedenju in o tem, da ni oženjen; 

3.) z zdravniškim izpričevalom o zdTavju in spo
sobnosti za vojaško službo; 

4.) s krstnim listom; 
5.) z očetovim ali: varuhovim dovolilom, potrje

nim po oblastvu, da sme konkurirati. 
Vsak: konkurent mora izjaviti v prošnji, da pri-

staja na vse pogoje, predpisane z uredbo o vojaško-
državnih gojencih v državi in v inozemstvu. 

Izbrani gojenci bodo dobivali prejemke od dne 
1. novembra 1928., in sicer: 

štipendijo po 1200 Din na mesec; 
za nabavo knjig in ostalih šolskih potrebščin po 

600 Din na semester 
in odškodnino za šolnino, izpitne takse in za na-

tisk disertacije. 
Zdravniški pregled kandidatov se izvrši dne 2. no

vembra 1928. v stalni bolnici I. armijske oblasti v 
Beogradu; zato se morajo zglasiti vsi prijavljeni kan
didati tega dne ob osmih pri veterinarskem oddelku 
ministrstva za vojsko in mornarnico. 

Prijavljeni kandidati naj se zgilase pravočasno pri 
komandantu svojega vojaškega okrožja, od katerega 
dobe brezplačno železniško ali parniško vozovnico 
III. razreda do Beograda in nazaj. Te brezplačne 
železniške ali parniške vozovnice izdado komandanti 
vojaških okrožij po točki 14.) člena 4. pravilnika za 
prevoz vojaških oseb («Službeni Vojni'List», str. 1489. 

Hfb 1618. za leto 1925.) samo onim kandidatom, ki 
jim predlože pismeno potrdilo, da so uvrščeni med 
kandidate. Potrdila dobe kandidati od veterinarskega 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., št. 232. 



96. 656 Letnik X. 
oddelka ministrstva za vojsko in mornarnico po 
občinskih oblastvih. 

Iz pisarne veterinarskega oddelka 
ministrstva za vojsko in mornarnico v Beogradu, 

dne 3. oktobra 1928.; V. T. br. 6115. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti, 

L. br. 79-7/7. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je 

-vpisan dr. Ivan S e r n e c, sekundarij oblastne sploš
ne bolniee v Mariboru. 

V M a r i b o r u , dne 20. septembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jnrecko s. r. 

L. št. 37/28. 

Gibanje nalezljiva bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 30. septembra 1928. 
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Skupina tifainih bolesni. 

Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Gornji grad . 
Konjice . . . 
Ljutomer -, . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

12 
4 
5 

10 
4 
3 
1 
3 
7 
1 
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G rila. — Dysenteria. 

Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 
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SkrUtinka, — Searlatin*. 
I Celje 

Celje, mesto . . . 
I Čakovec 
j Konjice 

Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

12 
4 
1 

31 

Oipiee. - Morbilli. 

Konjice 
'• Maribor, levi breg . 

Maribor, mesto . . 
: Prelog 
I Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

DftTica. 

Celje 
Dolnja Lendava. . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 
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Ptuj 

Skupaj 

DuajiTi kaSelj. 
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Pertossi«. 

Sep. — Erysipel*«. 

Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 
I 
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Krčevita odrevenelost. — TeUnue 
Celje 
Dolnja Lendava. 
Ljutomer. . . . 
Ptuj 

1 

1 

2 
1 
1 
1 I 

Skupaj . | 4 | 2 1 
V M a r i b o r u , dne 4. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jnrecko s. r, 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev-
Ne II 57/25, 16/26, 8/26, 23/26, 160/24, 

15/25, 28/26, 35/26. 3—3 

Drugi edikt 
Ker je rok, določen v tukajšnjih ediktih z dne 

21. maja 1927., opr. št. Ne II 57/25, 16/26, 8/26, 
23/26, 160/24, 15/25, 28/26 in 35/26V-1, potekel, se 
pozivljejo po zakonu z dne 25. julija 1871., drž. zak. 
št. 96^ vsi oni, ki bi bili zaradi obstoja ali zaradi 
knjižnega vrstnega reda vpisov v vložkih nove zem
ljiške knjige za davčne občine Černelovce, Poljano, 
Rakičan, Veščico, Markiševo, Lukačovce v sodnem 
okraju Murski Soboti in za davčni občini Lipovce in 
Bratonce v sodnem okraju Dolnji Lendavi, tičočih se 
bremenilnih pravic, oznamenovanih pod b) zgoraj na
vedenega prvega edikta, v svojih pravicah prikraj
šani, naj vlože ugovore najkesneje do dne З О . ј и -
n i j a 1 9 2 9. pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
odnosno v Dolnji Lendavi, ker bi sicer vpisi zadobili 
učinek zemljiškoknjižnih vpisov. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 27. septembra 1928. 

Preds. 604/4/28—2. 

Razpis* 
3—2 

Odda se I I . m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a 
pri okrožnem sodišču v C e l j u . 

Obenem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 
sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraznila 
tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 5. oktobra 1928. 

C 287/28—1. 19Ó2 

Oklic. 
Marija Horvat, rojena Jerebic, posestnica v Trnju 

št. 101, zastopana po drju. Janku Pikušu, odvetniku 
v Dolnji Lendavi, je vložila zoper l e ž e č o z a p u -
š č i n o p o p o k o j n e m M a t i j i J e r e b i č u , po
sestniku v Odrancih, tožbo zaradi izdaje prepisne 
dovolitve. 

Ustna sporna razpraya se določa na dan 
1 8 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Rečeni zapuščini se postavlja za skrbnika dr. Ar

min Strasser, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 13. septembra 1928. 

C 197/28—1. 

Oklic 
Ana Svašnik, preužitkarica v Travi št. 

2066 

29, je 
vložila zoper Julijano S v a š n i k o v o , posestnico 
v Travi št. 29, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 
dajatve preužitka pto. 669 Din a pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem' sodišču v sobi št. 3. 

Ker je bivališče Julijane Svašnikove neznano, se 
ji postavlja za skrbnika Ivan Bogataj v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 4. oktobra 1928. 

C I 1374/28—3. 2026 

Oklic. 
Spodnještaj.erska ljudska posojilnica v Mariboru, 

r. z. z n. z., je vložila zoper Franca C e r i n š k a, 
posestnika v Krčevini pri Mariboru, tožbo zaradi 
1215 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
19. o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je sedanje bivališče Franca Cerinška nezna

no, se mu postavlja za skrbnika dr. Josip Novak, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 25. septembra 1928. 

2014 C II 1404/28-41. 

Oklic 
Josip Küster in Ivana Küster, posestnika v Zgor

njem Dupleku št. 96, sta vložiJa zoper Marijo O s -
w a 1 d o v o, Karla O s w a 1 d a, Franca K u s t e r j a 
i n d r u g e tožbo zaradi izbrisa zastavne pravice 
glede 75J8 fl. 66 kr. ali 3759 Din 33 p s pripadki. 

Narok se je določil na dan 
2 0 . o k t o b r a . 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče tožencev neznano, se jim po

stavlja «a skrbnika Avguštin Grejan, vodja zemljiške 
knjige v Mariboru. 

Okrajno sodišče y Mariboru, oddelek II., 
dne 29. septembra 1918. 

C 638/28—1. 1981 

Oklic 
Franc Vukanič, posestnik v Košarovcih št. 25, 

in drugi so vložili zoper pogrešanega Janeza M i -
k o 1 o iz Dolino št. 8, odsotnega Aleksandra M i k o 1 o 
iz Doline št. 6 in Terezijo M i k o 1 o v o, rojeno Drva-
ričevo v Dolini št. 1, odsotnega Janeza D r u ž i n a 
iz Doline št. 33 in odsotno Karolino F a r k a s e v o , 
rojeno Družinovo, iz Loncarovcev tožbo zaradi de
litve zemljišč in podpisa listine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Janeza Mikole, Aleksandra Mi-

kolee, Janeza Družina in Karoline Farkaševe nezna
no, se jim postavlja za skrbnika dr. Slavko Vesnik, 
odvetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek L, 
dne 11. septembra 1928. 

C 677/28—1. 1992 

Oklic. 
Dr. Ljudevit Somen, odvetnik v Murski Soboti, 

je vložil zoper Ivana K ü r o n j o, posestnika v Kri-
ževcih št. 75, sodaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
3500 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Ivana Kiironje neznano, so mu 

postavilja za skrbnika dr. Nikolaj Pinter, odvetnik 
v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče y Murski Soboti, oddelek II., 
dne 21. septembra 1928. 

1987 C 149/28—1. 

Oklic. 
Franc Plau&teiner, posestnik v Sevnici, je vložii 

zoper Viktorja 0 b r o 1 a, šoferja v Sevnici, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi 1900 Din, 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker J0 bivališče Viktorja Obrola neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Križman, posestnik v 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 24. septembra 1928. 
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V 29/28—1. 1921 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Matilde R a m š a k o v e , uslužbenke 

v oblastnem zdravilišču v Dobrni, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnega depotnega po
trdila, ki ga jo prosilka baje izgubila: Depotno po
trdilo hranilne knjižice št. 2074 Zadružne gospodar
ske banke v Ljubljani, glaseče se na ime: Matilda 
Ramšak. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
•dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je po
trdilo brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 31. avgusta 1928. 

T V 14/28—1. 
Amortizacija. 

I960 3 - 3 

Na prošnjo Iva Č a t e r j a, trgovca v Celju, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vred
nostnih papirjev, .ki jih je prosilec baje izgubil : Nom. 
Din 10.000-— 2-5%ne vojno škode s kuponi z dee 
1. februarja 1929., serija 1, št. 80, 81, serija 7, št. 985, 
986, serija 10, št. 215, 459, 461, serija 11, št. 287, 
289, 290. 

Imetnik teh kuponov se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da so ku
poni brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 21. septembra 1928. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 21. septembra 1928. 

E 150/28—7. 1998 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. J. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ulaka, "/зоћгк vi. št. 143 (5 zeœâji-
ških in 2 gozdni parceli). 

Genilna vrednost: 2580 Din; najmanjši ponudek: 
1720 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, siceT bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 21. septembra 1928. 

četkom dražbe, sicer bi se ne mogle reč uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravna) 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 16. julija 1928.. 

E 745/28^1. 1727 
Dražbeni oklic. 

E 290/28—5. 1815 
Dražbeni oklic. 

E 1449/28. 1962 
Dražbeni oklic. 

Na predlog C e l j s k e p o s o j i l n i c e , d. d. v 
Celju, bo dne 2 4. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odobre
nih pogojev dTažba nepremičnin: I. zemljiška knjiga 
Zavrh: 1.) vi. št. 20: zemljišča, cenilna virednost 
8022 Din 30 p, 2.) vi. št. 84: zemljišča, cenilna vred
nost 2972 Din, stanovanska pravica Lovrenca Pin-
tarja v znesku 260 Din, 3.) vi. št. 87: hiša z gospo
darskim poslopjem in priteklino, cenilna vrednost 
11.298 Din, zemljišča, cenilna vrednost 21.897 Din 
50 p; 4.) vi. št. 157: zemljišča, cenilna vrednost 2870 
Din; II. zemljiška knjiga Sv. Jošt, vi. št. 110: gozd, 
cenilna vrednost 3882 Din 30 p — skupaj 51.032 Din 
10 p, preužitne pravice Jožefa Pintarja in Jožefe 
Pintarjeve v znesku 10.000 Din; najmanjši ponudek 
34.030 Din. 

K nepremičnini ad 1.3.) spadajo te-le pritekline: 
1 krava in razno gospodarsko orodje v skupni ce-
nilni vrednosti .3698 Din. ' 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5180 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek HI., 
dne 4. septembra 1928. 

E 1419/28—11. 2007 

Dražbeni eUk. 
Na. predlog C e l j s k e m e s t n e h r a n i l n i c e 

v Celju bo dne 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Bukovžlak, vi. št. 217: hiša z dvema lopama 
iz lesa in s priteklino (gospodarsko orodje v cenil-
ni vrednosti 9 Din), cenilna vrednost 44.489 Din, 
zemljišča, cenilna vrednost 10.683 Din — skupaj 
55.172 Din; najmanjši ponudek 36.781 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5517 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 14. septembra 1928. 

Dne 1 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi. št. 6 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Talčji vrh, vi. št. 72, 465, 900, 939 
in 958, in zemljiška knjiga Kleč, vi. št. 71. 

Cenilna vrednost: 18.898 Din 12 p; vrednost pri-
teklin: 50 Din; najmanjši ponudek: 12.600 Din. , 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 18. avgusta 1928. 

E 330/28—8. 1999 

Dražbeni oklic 
Dne 2 2. o l k t o b r a 19 28. ob devetih bo na 

licu mesta v Nedelici dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Nedelica, vi. št. 27, 50, 92, 252, 133, 121, 161, 
197, 174, 212, 215, in zemljiška knjiga Dolnja Len
dava, vi. št. 1020. 

Cenilna vrednost: 117.185 Din; najmanjši ponu
dek: 85.126 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 24. septembra 1928. 

E 293/28—6. 1811 
Dražbeni oklic. 

Б 76/26—24. 2008 

Dražbeni oklic 
Dne 2 5. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba gozdnih par
cel: zemljiška knjiga: a) Cerknica, vi. št. 7, b) Ra
kek, vi. št. 249, c) Rakek, vi. št. 647, č) Dolenja vas, 
vi. št. 1172, in d) Bezuljalk, vi. št. 420. 

Cenilna vrednost: ad a) 92.685 Din, ad b) 13.945 
Din, ad c) do d) 127.185 Din; najmanjši ponudek: 
ad a) in b) 71.086 Din, ad c) do d) 84.790 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Dne 11 . o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Kokarje, vi. št. 47. 

Cenilna vrednost: 15.831 Din 37 p; vrednost pri
teklin: 185 Din; najmanjši ponudek: 9011 Din 90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnaî 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega Bodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 20. avgusta 1928. 

E 600/28—6. 1630 
Dražbeni oklic. 

Dna 17. o k t o b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin; 
zemljiška knjiga Mekinje, vi. št. 146 in 198, in zem
ljiška knjiga Nevlje, vi., št. 268 in 270 (hiša, gospo
darsko poslopje in zemljiške parček). 

Cenilna vrednost: 47.225 Din; vrednost priteklin: 
1150 Din; najmanjši ponudek: 31.600 Din. 

Pravice, M ne bi' pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-

Dne 15. o k t o b r a l 9 2 8. ob poi desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Croa, vi. št. 19 in 105 (hiša št. 1 
v Zavrhu z gospodarskim poslopjem in zemljiškimi 
parcelami). 

Cenilna vrednost: 92.990 Din; vrednost priteklin: 
3540 Din; najmanjši ponudek: 59.370 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 21. julija 1928. 

E 80/28—10. 1972 
Dražbeni oklic 

Dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 
podpisanem eodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trzin, vi. št. 580. 

Genilna vrednost: 27.500 Din; najmanjši ponu
dek: 16.667 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 18. septembra 1928. 

E 432/28—7. 1934 
- Dražbeni oklic. 

Dne 24. o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem Bodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastrsko občino Kozjak, vi. 
št. 54. 

Cenilna vrednost: 32.526 Din 30 p; vrednost pri
teklin: 20 Din; najmanjši ponudek: 22.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku, pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 6. septembra 1928. 

Ne П 265/28. 2047 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. o k t o b r a 19 2 8. ob devetih bo na licu 

mesta v Zbelovem dražba nepremičnin in premičnin 
v treh skupinah, spadajočih v konkurzno maso 
«Drave», zemljiška knjiga za katastrsko občino Zbe-
loveko goro, vi. št. 446. 

Cenilna vrednost: 1. skupine 974.623 Din 40 p, 
2. skupine 27.106 Din 70 p, 3. skupine 225.474 Din 
40 p; vrednost priteklin: 410.149 Din; najmanjši po
nudek: za 1. skupino 649.758 Din, za 2. skupino 
18.071 Din, za 3. skupino 15ЧШ8 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki. je ravnal 
v dobri' veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 5. oktobra 1908, 

E 499/28—5. 
Dražbeni oklic 

2039 

Dne 30. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnih: 

••m 
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zemljiška knjiga za davčno občino Veliki trn, vi. 
št. 6 (hiša in gospodarsko poslopje, 7 zemljiških par
cel). 

Cenilna vrednost: 31.750 Din; najmanjši ponu-
dek: 21.168 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uTadni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 26. septembra 1928. 

1970 E 926/28—4. 
Dražbeni oklic. 

Dne 1 5. o k t o b r a 1 9 2 8. ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trobendol, vi. št. 191. 

Cenilna vrednost: 3395 Din 85 p; najmanjši po-
nudek: 2263 Din 90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pax se opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 15. avgusta 1928. 

E 1891/28—9. 2035 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. o k t o b r a 19 28. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Senožet, 
vi. št. 104. 

Cenilna vrednost: 110.826 Din 25 p; najmanjši 
ponudek: 73.885 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je? 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 14. septembra 1928. 

E 265/28. T 2001 

E 896/28—4. 1963 

Dražbeni oklic 

Dražbeni oklic 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 31. avgusta 1928. 

Dne 3 1 . o k t o b r a l 9 2 8. ob osmih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ljutomer, vi. št. 499. 

Cenilna vrednost: 7689 Din: najmanjši ponudek: 
5126 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek L, 
dne 25. septembra 1928. 

E 5672/28—9. 187.5 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: I. zemljiška knjiga Polička vas, vi. št. 44, in 
И. zemljiška knjiga Polički vrh, vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: ad I. 35.277 Din 10 p in ad II. 
2879 Din 70 p; vrednost priteklin: 2020 Din (že 
všteta v cenilni vrednosti ad L); najmanjši ponudek; 
ad I. 23.518 Din 6 p in ad II. 1911 Din 80 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. septembra 1928. 

Dne 13. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin (gozda): zemljiška knjiga Sv. Jedert, vi. 
št. 251. 

Cenilna vrednost: 1056 Din; najmanjši ponudek: 
704 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 7. septembra 1928. 

E 944/28—5. 1964 

Dražbeni oklic 
Dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Loka, vi. št. 88 in 185 (polo
vica kmetiškega posestva s hišo št. 6 v Račići). 

Cenilna vrednost: 7147 Din 40 p; vrednost pri
teklin: 84 Din; najmanjši ponudek: 4764 Din 90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 7. septembra 1928. 

E 873/28—3. 1965 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Trbovlje, vi. št. 368 (zidana 
hiša v Trbovljah št. 87 z vrtom). 

Cenilna vrednost: 90.456 Din; najmanjši ponu
dek: 60.304 Din. 

* Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 9. septembra 1928. 

E 188/26—33. 1977 

Dražbeni oklic 
Dne 2 2. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dobračeva: 1.) vi. št. 106 (pare. 
št. 361 [njiva], št. 341/2 [njiva], št. 353/2 in 363/3 
[travnika]); 2.) vi. št. 242 (pare. št. 164/5 in 165/2 
[mešana gozda]). 

Cenilna vrednost: ad 1.) 25.500 Din, ad 2.) 8000 
Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 17.200 Din, ad 2.) 
5400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 
dne 17. septembra 1928. 

E 185/28—6. 2010 

Dražbeni oklic 
Dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiške knjige: Vrh, vi. št. 114, Iga vas, vi. št. 310, 
in Kozarišče, vi. št. 315 (hiša in gospodarsko poslopje 
na Vrhu št. 18, 3 njive in 1 travnik). 

Cenilna vrednost: 20.550 Din; najmanjši: ponu
dek: 13.702 Din. 

Vse drugo je razvidno na tukajšnji uradni deski. 

•Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 25. septembra 1928. 

E 4950/28—9. 1882 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga: 1.) Počehova, vi. 
št. 74, 2.) Košaki, vi. št. 88, 3.) Vosek, vil. št, 92. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 72.089 Din 20 p, ad 2.) 
2686 Din 80 p, ad 3.) 20.162 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 12.900 Din, polovice torej 6450 Din; naj
manjši ponudek: 63.293 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 8. septembra 1928. 

E 4822/28—10. 1884 
Dražbeni oklic 

E 5437/28—7. 1859 
Dražbeni oklic 

Dne 19. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba ideeme 
polovice nepremičnin: I. • zemljiška knjiga Polička 
vas, vi. št, 63, П. zemljiška knjiga Zgornji Jakob&ki 
dol, a) vi. št. 71, b) vi. št. 72. 

Cenilna vrednost: ad L 10.259 Din 5iy2 p, ad 
II. a) 807 Din 40 p, ad b) 1203 Din 17y2 p — skupaj 
12.270 Din 15 p; vrednost priteklin: 7535 Din (ideel-
na polovica je všteta pri vi. št. 63, katastaska ob
čina Polička vas); najmanjši ponudek: ad I. 6839 Din 
70 p, ad П. a) 538 Din 20 p, ad b) 802 Din 10 p — 
skupaj 8180 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnih v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Dne 19. o k t o b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ruše, vi. št. 233. 

Cenilna vrednost: 90.250 Din; najmanjši ponu
dek: 60.166 Din 70 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 10. septembra 1928. 

E 264/28—10. 1781 

Dražbeni oklic 
Dne 15. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bistrica, vi. št, 11, zemljiška knjiga 
Št. Rupert, vi. št. 12, in zemljiška knjiga Straža, vi. 
št. 103. 

Cenilna vrednost: 239.000 Din; vrednost "prite
klin: 10.800 Din; najmanjši ponudek: 148.333 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 18. avgusta 1928. 

E 275/28—5. 1877 

Dražbeni oklic 
Dne 22. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih ibo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zbure, vi. št. 792, in zemljiška 
knjiga Gorenja vas, vi. š t 999. 



96. • 

Cenilna vrednost: 15.800 Din; najmanjši ponu-
đek: 10.534 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je. oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo tražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbcni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 7. septembra 1928. 

E 41)1/28—9. 1978 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnin; zemljiška knjiga Kovačevci, v!l. št. 84, 
103 in 104, Prosečka vas, vi. št. 102, in Vid onci, 
vi. št. 240, 242 in 244 (hiša, gospodarsko poslopje, 
čebelnjak, njive, travniki in gozdi). 

Cenilna vrednost: 43.783 Din; najmanjši ponu-
dek: 29.189 Din 33 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 27. septembra 1928. 

___ 659 • 

E 1238/28. 1879 
Draibeni oklic 

Dne 19. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gruškovje, vi. št. 157. 

Cenilna vrednost: 11.990 Din; najmanjši ponu-
dek: 7795 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 5. septembra 1928. 

E 447/28—7. 
Dražbeni oklic 

Letnik X. 

1943 

E 

E 901/28. 1878 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin
sko ideelne polovice: zemljiška knjiga Apače, vi. 
št. 435. 

.Cenilna vrednost: 10.787 Din; vrednost priteklin: 
1000 Din; najmanjši ponudek: 7860 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. septembra 1928. 

1690/28. 1935 

Dražbeni oklic 
Dne 19. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin
sko ideelne polovice: 1.) zemljiška knjiga Pobrež, 
vi. št. 79, in 2.) zemljiška knjiga Spodnji Leskovec, 
vil. št. 122. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 36.272 Din 50 p in 
ad 2.) 2880 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 24.182 
Din in ad 2.) 1920 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 5. septembra 1928. 

Dne 27. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sođišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Studenice, vi. št. 78 (hiša št. 31 z 
usnjarsko delavnico in vrt). 

Cenilna; vrednost: 80.684 Din: najmanjši ponu
dek: 53.789 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 14. septembra 1928. 

ki je 

E 264/28—9. 1713 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zimljiška knjiga Trbija, vi. št. 124. 

Cenilna vrednost: 2215 Din; najmanjši ponudek: 
1477 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki j© ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, 
dne 6. avgusta 1928. 

1641 

E 1483/28. 1939 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba iiepremičnin-
ske idee-lne polovice: zemljiška knjiga za davčno 
občino Zagorce, vi. št. 104. 

Cenilna vrednost: 12.542 Din; najmanjši ponu
dek: 8361 Din 32 p. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
, dne 4. septembra 1928. 

E 67/28—5. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Retje. vi. št. 422. 

Cenilna vrednost: 8100 Din; najmanjši ponudek: 
5400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 26. julija 1928. 

E 135/28—13. 1926 

Dražbeni oklic. 

E 1485/28. 1937 

Dražbeni oklic 
Dno 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin
ske ideelne polovice: zemljiška knjiga za davčno 
občino Dolič, vi. št. 48. 

Cenilna vrednost: 7200 Din; najmanjši ponudek: 
5400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede, nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. septembra 1928. 

Dne 15. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kočice, vi. št, 5, 64 in 186. 

Cenilna vrednost: 117.819 Din 80 p; vrednost pri
teklin: 7900 Din; najmanjši ponudek: 83.701 Din 
26 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek IL, 
dne 11. septembra 1928. 

1860 E 501/28—12. 

Dražbeni oklic. 
Dne. 17. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Dvor, vi. št. 166 in 241, in 
zemljiška knjiga za davčno občino Vrh, vi. št. 107. 

Cenilna vrednost: 34.081 Din s priteklinami vred; 
vrednost priteklin: 1265 Din; najmanjši ponudek: 
22.720 Din 68 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 24. avgusta 1928. 

1886 E 430/28—10. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 4. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Dobrina, vi. št. 108. 

Cenilna vrednost: 27.563 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 1085 Din; najmanjši ponudek: 19.099 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglašati pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 31. avgusta 1928. 

E 531/28—5. 

E 386/28—6. 1975 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. o k t o b r a l 9 2 8. ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šedun, vi. št. 71 in 74. 

Cenilna vrednost: 10.897 Din 50 .p; najmanjši po
nudek: 7265 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 15. septembra 1928. 

1931 
Dražbeni oklic 

Dne 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 , ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Nezbiše, vi. št. 101, in zem
ljiška knjiga za davčno občino Vonarje, vi1, št. 178 
in 179. 

Cenilna vrednost: 22.842 Din 20 p; vrednost pri
teklin: 90 Din; najmanjši ponudek: 15.228 Din 14 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne niogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja naidražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 5. septembra 1928. 
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Preds. 649/26/28—1. 2016 

Razglas. 
I. S sklepi okrajnega sodišča v Mariboru, so bili 

preklicani: 
1.) popolnoma, zaradi umobolnosti: 
a) Ivan L e š n i k , posestnik v Vrh oveni dolu 

št. 35 (sklep z dne 7. februarja 1928., L VI 15/27-4); 
skrbnik: Avgust Vivod, sodni sluga v Mariboru; 

b) Marija J a u k , rojena Male, posestnica, prej 
stanujoča na Pekrah št. 16 (sklep z dne 15. maja 
1928., L VI 9/28—4); skrbnik: Josip Jauk, posestnik 
na Pekrah št. 16: 

2.) omejeno, zaradi zapraviljivosti in pijančevanja: 
a) Marija G r a b a r, posostnica pri Sv. Martinu 

pri Vurbergu (sklep z dne 26. marca 1928., L VI 
3/28-4); pomočnik: Mihael Brumen, posestnik pri 
Sv. Martinu pri Vurbergu; 

b) Jožef K e k, posestnik na Pobrežju, Zrkovska 
cesta št. 46 (sklep z dne 4. maja 1928., L VI 4/28-2); 
pomočnik: Ivan Zoher, sodni sluga v Mariboru; 

c) Jožef K r e i t n e r, stanujoč v Dogošah št. 25 
(sklep z dne 31. oktobra 1927., L VI 7/27-5); po
močnik: Anton Kac, posestnik v Dogošah št. 36. 

II. S sklepoma okrajnega sodišča v Gornji Rad
goni sta bili preklicani: 

1.) popolnoma, zaradi slaboumnosti: 
Terezija Z u p a n č i č * stanovnica, rojena dne 

15. Oktobra 1845., sedaj v hiralnici v Ptuju (sklep 
z dne 23. novembra 1927., L 9/27-5); skrbnik: Aloj
zij Zupančič, sodar v Policah; 

2.) omejeno, zaradi zapravljivosti: 
Marija S t a j n k o, bivša posestnica, sedaj sta

nujoča v Bučečovcih (sklep z dne 9. februarja 1927., 
L 8/26-9); pomočnik: Franc Mulec, posestnik v Mur-
šcaku-Zasadih. 

Ш. S sklepi okrajnega sodišča v Marenbergu so 
bili preklicani: 

1.) popolnoma, zaradi umobolnosti, odnosno sla
boumnosti: 

a) Lukež L a m, preužitkarjev sin v Zgornji Gor-
tini (sklep z dne 24. oktobra 1927., L 8/27); skrb
nik: Franc Mravljak, posestnik v Gortini; 

b) Simon L a n e , posestnikov sin v Gortini (sklep 
z dne 26. oktobra 1927., L 9/27-4); skrbnik: Franc 
Mravljak, posestnik v Gortini; 

c) Miha K o t n i k , prej stanujoč v Zgornji Vi-
žingi (sklep z dne 25. aprila 1928., L 3/28-9); skrb
nik: Miha Palko, posestnik v Zgornji Vižingi; 

d) Josip K u r e , posestnik, prej na1 Zgornji KapLji 
št. 65) (sklep z dne 16. maja 1928., L 5/28); skrbnik: 
Peter Koprivnik, posestnik na Zgornji Kaplji; 

2.) omejeno, zaradi slaboumnosti: 
Anton S t r m č n i k , . železničar v p., stanujoč v 

Vuzenici (sklep z dne 28. novembra 1927., L 6/27-10); 
pomočnik: Franc Andrič, posestnik v Vuzenici št. 15. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 28. septembra 1928. 

Popravek. 
V Uradnem listu 79 z dne 20. avgusta 1928. se 

mora glasiti pod št. 685 vpisov v trgovinski register 
(stran 516.) besedilo firme pravilno: «Ides», keroo-
tehnični laboratorij L. Sajovic (ne: Lajovic) & ing. 
E. Kandušer. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
E. r.- 325/28, 886/28. 915/28, 1105/28, 1256/28, 

1370/28, 1372/28, 1399/28, 1449/28, 145,0/28, 
1451/28, 1453/28, 1456/28, 1457/28, 1458/28, 
1459/28, 1460/28, 1461/28, 1500/28, 1506/28, 
1515/28, 1518/28, 1539/28, 1546/28, 1550/28, 
1662a/28, 1728/28, 1729/28, 1735a/28, 1765/28, 
1766/28, 1823/28 in 1835/28. 

Rasgfauu 
Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 

zak. kranjski št. 2 iz leta 1888., se razglaša s tem 
konec postopanja, ki se nanaša na nadrobno raz-
delbo skupnega sveta, vpisanega: 

1.) v vi. št. 221 in 222, davčna občina Gorenja 
Planina, sodni okraj, logaški; 

2.) v vi. št. 71, davčna občina Selšček, sodni 
okraj cerkniški; 

3.) v v.l. št. 111, davčna občina Planina, sodni 
okraj kostanjeviški; 

4.) v vi. št. 66, davčna občina Dano, sodni okraj 
loški; 

5.) v vi. št. 164, davčna občina Trava, in v vi. 
št. 65 in 66, davčna občina Zurge, sodni okraj ko
čevski; 

6. v vi. št. 150, davčna občina Velike Lipljenje, 
sodni okraj ljubljanski; 

7.) v vi. št. 144 in 187, davčna občina Dane, 
sodni okraj loški; 

8.) v vi. št. 2 in 3, davčna občina Nadlesek, in 
vi. št. 132, davčna občina Kozarišče, sodni okraj 
loški; 

9.) v vi. št. 88, davčna občina Zaklanec, sodni 
okraj: vrhniški; 

10.) v vi. št. 13 in 14, davčna občina Zaklanec, 
sodni okraj vrhniški; 

1.1.) v vi. št. 61 in 62, davčna občina Zaklanec, 
sodni okraj vrhniški; 

12.) v vi. št. 50 in 60, davčna občina Zaklanec, 
sodni okraj vrhniški; 

13.) v vi. št. 58 in 78. davčna občina. Vrzdenec, 
sodni okraj vrhniški; 

14.) v vi. št. 10 in 24, davčna občina Vrzdencc, 
sodni okraj vrhniški; 

15.) v vi. št. 10, 24. 58 in 78, davčna občina 
Vrzdenec, sodni okraj vrhniški; 

16.) v vi. št. 45 in 142, davčna občina Horjulj, 
sodni okraj vrhniški; 

17.) v vi. št. 9, 311 in 319. davčna občina Hor
julj, sodni okraj vrhniški; 

18.) v vi. št, 7, 90 in 193, davčna občina Horjulj, 
sodni okraj vrhniški; 

19.) v vi. št. 36, 138 in 196, davčna občina Mali 
vrh, sodni okraji ljubljanski; 

20.) v vi. št, 22 in 14, davčna občina Dobravica, 
sodni okraj ljubljanski; 

21.) v vi. št. 105 in 112, davčna občina Blatna 
Brezovica, sodni okraj vrhniški; 

22.) v vi. št. 124 in 126, davčna občina. Kamnik, 
sodni okraj vrhniški; 

23.) v vi. št. 421, davčna občina Mirna, sodni 
okraj trebanjski; 

24.) v vi. št. 217, davčna občina Lipsenj, v vi. 
št. 305, davčna občina Podcerkev, in v vi. št. 66 
in 138, davčna občina Dan«, sodni okraj loški; 

25.) v vi. št. 90, davčna občina Draga, sodni 
okraj škofjeloški; . 

26.) v vJ. št. 36, 82, 103 to 105, davčna občina 
Dane, sodni okraj loški; 

27.) v vi. št. 21, 41 in 141, davčna občina Velika 
Ligojna, sodni okraj vrhniški; 

28.) v vi. št. 41, 21 in 141, davčna občina Velika 
Ligojna, sodni okraj vrhniški; 

29.) v vi. št. 13 in 284, davčna občina Vrzdenec, 
sodni okraj vrhniški; 

30.) v vi. št. 1 in 69, davčna občina Radomlje, 
sodni okraj kamniški; 

31.) v vi. št, 21, 24 in 70, davčna občina Zalog, 
sodni okraj kamniški; 

32.) v vi. št. 210 in 483, davčna občina Studenec, 
sodni okraj ljubljanski; 

33.) v vi. št, 223, davčna občina Brezovica, sodni 
okraj trebanjski — 
ker so te agrarne operacije popolnoma izvršene. 

Z dnem, ko se objavi to razglasilo, prestane glede 
teh agrarnih operacij; pristojnost agrarnih oblastev, 
taiko da ostanejo le-ta odslej pristojna samo še za 
razsojanje zahtev, omenjenih v § 100. zakona z dne 
26. oktobra 1887., dež. zak. kranjski št, 2 iz leta 
1888. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 20. septembra 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

E. r.: 1471/28, 1473/28, 1480/28, 1486/28, 1529/28, 
1536/28, 1544/28, 1669/28, 1673/28 in 1674/28, 
1690/28, 1693/28, 1705/28, 1756/28, 1791/28 
in 1831/28. 

Razglas. 
•Po § 130. zakona z dne 26. maja 1909., dež. zak. 

štajerski št. 44, se razglaša s tem konec postopanja, 
ki se nanaša na nadrobno razdelbo skupnega sveta, 
vpisanega: 

1.) v vi. št. 18, 19 in 76, davčna občina Iljašovci, 
sodni okraj ljutomerski; . 

2.) v vi. št. 89, davčna občina Prihova, sodni 
okraj gornjegrajski; 

3.) v vi. št. 163, davčna občina Zgornje Gru-
šovlje, sodni okraj konjiški; 

4.) vi. št. 7, davčna občina Sitež, sodni okraj 
ptujski; 

. 5.) v vi. št, 47, davčna občina Stogovce, in par
cel št, 344/4 in 344/5, vpisanih v seznamku IV., 
davčna občina Stogovce, sodni okraj ptujski; 

6.) v vi. št. 47, davčna občina Mozirje, in v vi. 
št. 48, davčna občina Sv. Radegunda, sodni okraj 
gornjegrajski; 

7.) v vi. št. 75, davčna občina Sv. Miklavž, sodni 
okraj mariborski; 

8.) v vi. št. 21 in 22, davčna občina. Pristova, 
sodni okraj ljutomerski; 

9.) v vi. št, 71 in 72, davčna občina Golobinjak, 
sodni okraj sevniški; 

10.) v vi. št. 2, davčna občina Bistrica, sodni okraj 
mariborski; 

11.) v vi. št. 9, davčna občina Jurišnja vas, sodni 
okraj slovenskobistriški; 

12.) v vi. št. 39, davčna občina Krnica, sodni okraj 
gornjegrajski; 

13.) v vi. št. 75, davčna občina Podčetrtek, sodni 
okraj kozjanski; 

14.) v vi. št. 166, davčna občina Št. Jurij ob južni 
železnici, sodni okraj celjski; 

15.) v vi. št, 124 davčna občina Medlog, in za
sebne parcele št. 547/1, vpisane v vi. št. 87, davčna 
občina Medlog, sodni okraj celjski — 
ker so te agrarne operacije popolnoma izvršene. 

Z dnem, ko se objavi to razglasilo, prestane glede 
teh agrarnih operacij pristojnost agrarnih oblastev, 
tako da ostanejo le-ta odslej pristojna samo še za 
razsojanje zahtev, omenjenih v §§ 99. in 100. zakona 
z dne 26. maja 1909., dež. zak. štajerski št. 44. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 20. septembra 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Razne objave. 

Vabilo na 59. redno glavno skupščino, 
ki jo bo imela 

Kranjska industrijska družba 
v petek dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . z začetkom ob 
tri četrt na trinajst, takoj po izredni glavni skupščini, 
v sejni dvorani Kreditnega zavoda za trgovino in 

industrijo v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poslovno poročilo za. leto 1927./1928. 
2.) Poročilo pregledniškega odbora in «klepanje 

po njegovem predlogu o razrešnici, ki naj se podeli 
upravnemu svetu. 

3.) Sklepanje o računskem zaključku in o upo
rabi čistega dobička, 

4.) Volitev članov upravnega sveta (§ 17. druž
benih pravil). 

5.) Volitev članov pregledniškega odbora (§ 25. 
družbenih pravil). 

* * * 2070 
Gospodje delničarji naj polože svoje delnice naj-

kesneje do dne 18. oktobra 1928. pri enem izmed 
spodaj navedenih bančnih zavodov in naj si dado 
izročiti ob pologu izkaznico za pristop nä glavno 
skupščino (§ 10. družbenih pravil). Za. to pooblaščeni 
bančni zavodi so: Kreditni zavod za trgovino in in
dustrijo v Ljubljani; Banca Commercialo Italiana v 
Milanu in njene podružnice; Credito Industriale di 
Venezia v Benetlkah; Allgemeine österreichische 
Boden-Cređit-Anstalt na Dunaju; Oesterreiehische 
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe na Dunaju. 

Predsednik upravnega eveta. 

2 0 6 9 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo II. razreda meščanske 

šole v Šoštanju z dne 28. junija 1928. na ime: Štefan 
Vranjek iz Št, Ilja pri Velenju (Slovenija). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Štefan Vranjek s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav A rab rožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. ; 

97. V Ljubljani, dne 13. oktobra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina.: 
330. Pravilnik o izpitih za kurjače v rečnem brodarstvu. 

331. Pravilnik o delovanju, redu in pouku na državnih tehniških srednjih šolah. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

330. 
Na podstavi § 41. uredbe o organizaciji ministr

stva za promet in prometne službe z dne 30. marca 
1927. se izdaja ta-lo 

Pravilnik 
o izpitih za kurjače v rečnem brodarstvu.* 

Člen 1. 
Posluževalec .parnega kotla v rečnem brodarstvu 

sme biti oni, ki je opravil izpit po predpisih tega 
pravilnika. 

Člen 2. 
Kdor želi opravljati izpit, mora biti poleg tega, 

da ima kvalifikacijo, zahtevano v členu 3., pismen, 
pazljiv v posluževanju parnega-kòtla in za službo 
telesno sposoben. 

Člen 3. 
Prošnja za opravljanje izpita se vloži pri upravi 

pomorstva in rečnega prometa. Prošnji mora pri
ložiti kandidat dokumente, s katerimi dokaže: 

a) da ni mlajši od 18 .let, 
b) da je dobrega vedenja in 
c) da je prebil kot kurjač v službi na rečnih 

plovnih objektih najmanj 20 mesecev. 

Čle*H. 

Izpiti se opravljajo pri upravi pomorstva in reč
nega prometa v mesecu marcu in oktobru vsakega 
leta, če se priglasi najmanj 10 kandidatov. 

Člen 5. 
Prijave za izpit se sprejemajo v mesecu febru

arju in septembru, dan izpita pa določi uprava po
morstva in Tečnega prometa, o čemer obvesti pri
javljene kandidate 14 dni prej. 

Člen 6. 
Pred izpitom mora položiti kandidat takso 50 Din 

kot nagrado za člane izpraševalne komisije. 

Ölen 7. 
Izpit je usten in praktičen. 
Ustni izpit obseza te-le skupine: 
a) kurjačevo dolžnost in odgovornost proti stroj

niku, vzdrževanje prostora, kjer je kotel postavljen; 
b) popis parnih kotlov in njih armatur; 
c) razna goriva za parne kotle, ekonomijo kur

jenja; 
č) pripravljanje, postavljanje in nadziranje, kotla 

med delom; 
d) posluževanje kotla med delom, pregled, ali 

varnostni aparati dobro funkcionirajo; 
e) čiščenje kotla in njega pripravo za pregled 

in poizkus z vodnim pritiskom, pregled armature; 
f) nevarnost in vzroke eksplozije kotla, ravnanje 

s kotlom ob nevarnosti. 

t «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., št. 230/LXXV. 

Pri praktičnem izpitu mora kandidat dokazati, 
da je zmožen, samostalno ravnati s kotlovsko arma
turo, da pozna vse dele kotla in da ve, čemu slu
žijo. 

Člen 8. 
Izprašcvalno komisijo sestavljajo: šef strojnega 

oddelka odseka pri upravi pomorstva in rečnega 
prometa, en strojni inženjer, en starejši strojnik pri 
direkciji rečne plovitve kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in en uradnik uprave pomorstva in 
rečnega prometa kot zapisnikar. 

Člen 9. 

Komisija določi sporazumno vprašanja, ki naj 
se dado kandidatu, tei- določi po odgovoru oceno. 

Posamezne ocene so: «odličen», «prav dober», 
«dober» in «slab». 

Člen 10. 
Kakršen je pač uspeh pri ustnem in praktičnem 

izpitu, določi komisija končno oceno za izpit kandi
data, ki je izpit opravil. 

Člen 11. 
Kandidat, ki se oceni s povprečno oceno «slab», 

se smatra, da izpita ni opravil. Izpit sme ponav
ljati čez šest mesecev. 

Člen 12. 
Onim, ki so opravili izpit, izda uprava pomor

stva in rečnega premeta izpričevalo proti plačilu 
predpisane takse. 

Člen 13. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 25. septembra 1928. 

Minister za promet-: 
A. M. Stanič s. r. 

331. 
Na podstavi pooblastitve, ki mi je dana s čle

nom 302. finančnega, zakona za leto 1928./1929., 
predpisujem ta-le 

Pravilnik 
o delovanju, redu in pouku na državnih 

tehniških srednjih šolah."1 

P r v i d e l . 

Obče odredbe, pouk in Šolsko leto. 

Obče odredbe. 

Člen 1. , 
Državnim tehniškim srednjim šolam je naloga, 

dajati učencem teoretično in praktično strokovno 
izobrazbo, ne da bi zanemarjale pri tem osnovne 
potrebe obče izobrazbe. Izobražujejo dobre tehnike, 
pripravljajo samostalne voditelje manjših industrij-
sko-telinižkih gradbenih podjetij kakor tudi urad
niško osebje v državnih in privatnih tehniških pisar
nah in industrijskih podjetjih. 

* «Službene Novine kraljevine SWba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. septembra 1928., St. 2I1S/LXIX. 

Tehniške sređuje šole so mešane šole za moško 
in žensko mladino; vendar pa se smejo sprejemati 
učenke v omejenem številu, in sicer do 20 % števila 
učencev, ki se sprejmejo v I. letnik. 

Člen 2. 
Tehniške srednje šole so državne šole in so pod 

nadzorstvom ministra za trgovino in industrijo. Ve
ljavo imajo srednje strokovne šole v državi. Vsaka 
šola ima svojo zgradbo, svoj pečat z državnim grbom 
in imenom zavoda, potrebno šolsko opravo, knjiž
nico, laboratorij, delavnice, potrebne zbirke in po
trebna" učila. 

Privatne osebe in naprave smejo otvoriti privatne 
tehniške srednje šole z odobritvijo ministrstva za tr
govino in industrijo, toda ravnati se morajo povsem 
po tem pravilniku; šole, ki sedaj obstoje, pase morajo 
prilagoditi temu pravilniku začetkom prihodnjega 
šolskega leta, in sicer postopno od prvega Jetnika 
dalje. Učenci, ki dovrše privatne šole, morajo oprav
ljati zavTŠni izpitna državnih tehniških srednjih šolah 
v rednih rokih. 

Člen 3. 
Tehniške srednje Sole smejo imeti te-le odseke: 
1.) Arhitektonski odsek. 
2.) Gradbeni odsek. 
3.) Arhitektonsko-gradbeni odsek. 
4.) Geometrski odsek. 
5.) Strojni odsek. 
6.) Ladijskostrojni odsek. 
7.) Elektrotehniški odsek. 
8.) Industrijsko-lesni odsek. 
9.) Indu6triJBko-ikemijski odsek. 
Ti' odseki se otvarjajo po dejanski potrebi in 

možnosti" na podstavi odločbe ministrstva za trgo
vino in industrijo. 

Člen 4. 
Minister za. trgovino in industrijo določa, število 

tehniških srednjih šol. Če se pokaže potreba, eme 
otvoriti nove šole, ko je zaslišal svet za profesio
nalni pouk, ter dovoljevati otvoritev novih odsekov 
za druge tehniške grane. 

Pouk. 

Člen 5. 
Teoretična in praktična strokovna izobrazba na 

tehniških srednjih šolah se doseza.-
a) z rednimi predavanji in izpraševanji; 
b) z vajami v risanju in projektiranju (grafičaa 

dela); 
c) z delom in vajami v šolskih delavnicah, labo

ratorijih, na gradilišču in na terenu; 
č) z delom in vajami izven šole (ferialna praksa); 
d) z ekskurzijami. 

a) R e d n a p r e d a v a n j a . 

Člen 6. 
Pouk v šoli traja štiri leta, izjemoma za geo

metrski odsek začasno dve leti, toda njegovi učenci 
morajo imeti šest razredov! gimnazije, realke ali 
dva razreda tehniške srednje šole. Cimi se ustvari 
možnost, se otvori popoln geometrski odsek e štirimi 
letniki ob istih pogojih kakor za ostale odseke. 
Učencem mora dajati teoretično in praktično iz
obrazbo iz one tehnike, ki spada v dotični odsek. 
Po odsekih se uče ti-le predmeti z naslednjim šte
vilom tedenskih ur: 
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Arhitektonsko-gradbeni 

Naziv predmeta 

1. Učni jezik iu književnost . . . 
2. Nemški ali francoski jezik . . 
3. Zemljepis 
4. Zgodovina (obča in kulturna) . 
5. Matematika 
6. Fizika 
7. Kemija (z geologijo in minera

logijo) 
8. Geometrijsko risanje in opisna 

geometrija 
9. Geometrijsko risanje in opisna 

geometrija, konstrukcijske vaje 
10. Perspektiva 
11. Prostoročno risanje in kompozi

cijske vaje 
12. Tehuologija in nauk o gradivu 
13. Visoke gradnje, predavanja . . 
14. Visoke gradnje, konstrukcijske 

™je 
15. Železne konstrukcije, armirani 

beton, predavanja 
16. Železne konstrukcije, armirani 

beton, konstrukcijske vaje . . 
17. Nizke gradnje (hidrotehnika, 

gradnja cest, železnic in mostov), 
predavanja 

18. Nizke gradnje, konstrukcijske 
vaje 

19. Nauk o slogih in zgodovina arhi
tekture 

20. Gradbena mehanika 
21. Geodezija in vaje 
22. Gradbeno poslovanje 
23. Gradbeni stroji 
24. Knjigovodstvo 
25. Higiena 
26. Pouk v delavnici 

I. leto 

I. II. 

odsek. 
Število tedenskih ur 

I I . leto I I I . leto 

semester 

IV. leto 

I. II. I. II. 

2 
2 
2 

4 
3 

II. 

2 
2 

o — — 

3 
3 
4 

2 2 

3 3 

4 4 

6 6 

— 4 
— 4 
— 5 
— 3 
— 2 
— 2 

4 — 

4 
4 
5 
3 
2 
2 

Skopaj 42 42 42 42 42 42 

Gradbeni odsek. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

Naziv predmeta 

UČni jezik in književnost . . . 
Nemški ali francoski jezik . . 
Fizika 
Obča zgodovina 
Zemljepis 
Planimetrija, stereometrija in 
trigonometrija 
Opisna geometrija 
Aritmetika, algebra in višja ma
tematika 
Organska in anorganska kemija 
Mehanika, statika in armirani 
beton 
Inženjerske konstrukcije . . . 
Gradbene konstrukcije . . . . 
Tehniško risanje 
Mineralogija in geologija . . . 
Tehnologija in nauk o materialu 
Geodezija in vaje 
Hidrotehnika (bonifikacija, regu
lacija rek in kanalizacija in vo
dovod) 
Ceste in ureditev mest . . . . 
Leseni mostovi . 
Železnice, spodnji ustroj . . . 
Mostovi, obči del — kameniti 
in betonski 
Železne konstrukcije in železni 
mostovi 
Gradbeni stroji 
Železnice, zgornji ustroj in tuneli 
Projektiranje zgradb 
Sestavljanje proračunov, tehni
ška administracija iu predpisi . 
Knjigovodstvo in zakonodajstvo 
Gradbena higiena 
Delo v delavnicah 
Ferialna praksa 

I. leto 

Г. I I . 

Število tedenskih ur 

II . leto I I I . leto 

semester 

I. II. I. H. 

2 
6 
4 

3 
4 

2 
6 
4 

3 
4 

3 
3 

3 
6 

3 3 

2 — — 
— 3 3 
— 6 8 

3 3 
4 4 

— — 3 

Skupaj 43 43 
* 

10 io 

— 2 

— 2 

2 2 

2 2 — 

4 
2 

4 
1 
6 
3 

2 
1 
1 
3 

1 1 

42 42 
* * 

IV. leto 

I. II. 

2 2 

10 

2 2 

3 3 

* Končna števila tedenskih ur, zaznamenovana 
ne ujemajo; priobčena so točno po originalu. ' 

42 42 44 44 46 46 
* * * 

tukaj in pozneje z zvezdico, se 
Op. ur. 

Arhitektonski odsek. 
Število tedenskih ur 

a 
N 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

10. 

I I . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Naziv predmeta 

Učni jezik in književnost . . 
Nemški ali francoski jezik . 
Zemljepis 
Obča zgodovina 
Fizika 
Organska in anorganska kemija 
Planimetrija, stereometrija in 
trigonometrija 
Opisna geometrija 
Aritmetika, algebra in višja ma
tematika 
Mehanika, statika in armirani 
beton . . . . 
Gradbene konstrukcije in vaje 
Nauk o slogih 
Prostoročno risanje 
Ornamentika in akvareliranje . 
Mineralogija in geologija . . . 
Projektiranje in kombiniranje 
Tehnologija in nauk o materialu 
Modeliranje 
Zgodovina arhitekture in umet
nosti 
Ureditev mest 
Kmetijske zgradbe, projektiranje 
Gradbeni stroji 
Knjigovodstvo, zakonodajstvo in 
administracija 
Gradbena higiena 
Geodezija in vaje 
Delo v delavnici 
Sestavljanje proračunov . . . 
Hišne instalacije 
Ferialna praksa 

I. leto 

I. 
2 
3 
2 

II. 
2 
3 
2 

3 
l -

II . leto I I I . leto 
semester 

I. II. 

2 
6 
4 
6 

I. 
2 
2 

2 
2 
3 

3 
3 

II. 
2 
2 

2 
2 
3 

3 
• 3 

IV. leto 

I. II. 

2 2 

3 3 

2 
4 

Skupaj 

Ladijskostrojni odsek. 

Naziv predmeta 
I. leto 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

I. 
Učni jezik in književnost . . . 2 
Angleški jezik 2 
Italijanski jezik 2 
Zemljepis in zgodovina . . . . — 
Higiena — 
Pomorski predpisi in državo-
znanstvo — 
Matematika 8 
Fizika in nauk o toploti . . . 3 
Opisna geometrija 3 
Kemija in kemijska tehnologija — 
Mehanika in nauk o trdnosti . — 
Mehanska tehnologija . . . . — 
Elementi strojev 3 
Strojno risanje 4 
Elektrotehnika — 
Delo v delavnicah 14 
Ladijsko strojedelstvo . . . . — 
Ladjedelstvo — 
Navtični zemljepis • . . . — 

Skupaj . . . 41 

d 
M 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Industrljsko-kemijski odsek. 

Naziv predmeta 
I. II. 

Učni jezik in književnost .* . . 2 2 
Nemški ali francoski jezik . . 2 2 
Zemljepis 2 2 
Obča in kulturna zgodovina . — — 
Fizika 4 4 
Organska kemija — — 
Anorganska kemija 6 6 
Matematika 6 6 
Analitična kemija — — 
Kemijska tehnologija . . . . — — 
Mineralogija in* geologija . . . 2 2 
Kemija življenskih potrebščin . — — 
Blagoznanstvo — — 
Mikroskopiranje . . . . . . . 2 2 
Enciklopedija strojstva . . . . — — 
Tehniško projekcijsko risanje . 2 2 
Knjigovodstvo in administracija 2 2 
Narodna ekonomija — — 
Delo v laboratoriju 12 12 
Higiena . — — 

Skupaj . . . 42 42 

12 14 

2 
6 
1 

1 
1 
3 

4 
3 

44 44 45 45 45 45 43 41 

o 

II. 
3 
3 

3 

8 
3 
3 

3 
4 

4 
— 

Štev 
II . 

1. 

2 
0 

o 
2 

— 

— 
8 
3 

. 2 
1 
3 

«-2 
— 

4 
— 
10 

3 
— 

Io t( 
eto 

denskil 
Ш . 

semester 
11. 

2 
2 
2 

2 
— 

__ 
8 
3 
2 
1 
3 
2 

— 
4 

— 
10 

3 
— 

I. 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
— 

3 
— 

1 
• 3 

3 
— 

4 
2 
8 
6 

— 

i ur 

eto 

11. 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
— 

3 
— 

1 
3 
3 

— 
4-
2 
8 
6 

— 

IV. 

i. 

2 
2 
2 

— 
2 

2 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 

4 
3 

12 
5 
3 

leto 

II. 

2 
2 

2 
— 

2 

2 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 

4 

3 
12 

5 
3 

41 44 44 43 43 40 40 

Stev 

H. 

I. 

2 
2 

2 
4 

6 
6 

2 

— 
2 

2 
2 

12 
— 

lo ted 

eto 

enski 

in. 
semester 
11.-

2 
2 

2 
4 

6 
6 

2 

— 
2 

2 
2 

— 
12 
— 

1. 

2 
2 

6 

2 
6 

2 
2 
2 

1 
16 

1 

i ur 

leto 

II. 

2 
2 

6 

2 
6 

2 
2 
2 

1 
16 

1 

IV. 

I. 

2 
2 

6 

2 
6 

2 
2 
2 
2 

., 

1 
14 

1 

leto 

II. 

2 
2 

6 

2 
6 

2 
2 
2 
2 

— 

1 
14 

1 

42 42 42 42 42 42 

i . 



97. 663 Letnik X. 

Industrijsko-lesni odsek. 

P. 
tSJ 

Naziv predmeta 

Število tedenskih ur 

I. leto I I . leto. I I I . leto 

semester 

I. H. I. H. I. 11. 

1. Učni jezik in književnost . . . 2 
2. Botanika 2 
3. Ekonomska geografija in poli

tična zgodovina 2 
4. Fizika 2 
5. Anorganska kemija 2 
6. Organska kemija 2 
7. Analitična kemija — 
8. Matematika 6 
9. Opisna geometrija in perspektiva 2 

10. Mehanika in grafostatika . . . 2 
11. Tehnologija gozdarstva . . . — 
12. Kemijska tehnologija . . . . — 
13. Mehanska tehnologija . . . . — 
14. Strojeslovje : elementi strojev . — 
15. Strojeslovje: kalorični stroji . — 
16. Strojeslovje: hidravlični stroji . — 
17. Strojeslovje: delovni stroji (stroj

no orodje) . — 
18. Transportni stroji in dvigala . — 
19. Elektrotehnika — 
20. Stavbinstvo in nauk o gradbe

nih konstrukcijah — 
21. Lesene konstrukcije — 
22. Umetno oblikoslovje in nauk o 

slogu — 
23. Geodezija — 
24. Projektiranje in kalkulacija, 

organizacija in administracija; 
ureditev industrijskih obrato
valnic in nauk o znanstvenem 
obratovanju — 

25. Nauk o trgovini, trgovinsko do
pisovanje in knjigovodstvo . . — 

26. Državoznanstvo, obrti, zakoni 
in predpisi — 

27. Industrijska ekonomija, sociolo
gija, finance, znanstveno prido
bivanje in gospodarstvo . . . — 

28. Stenografija in daktilografija, 
pisarniška izobrazba . . . . . . 2 

29. Obrtna higiena in pomoč pri 
nezgodah — 

30. Telovadba in gasilske vaje . . 1 
31. Glasba in petje 1 
32. Francoski ali nemški jezik . . 2 
33. Italijanski jezik 2 
34. Risanje: prostoročno in dekora

tivno 2 
35. Geometrijsko risanje 4 
36. Strokovno risanje — 
37. Veščina in delo: mizarstvo . . 8 

rezbarstvo . . — — 
modeliranje . — — 
laboratorij • • — — 
Skupaj . . . 42~ 42 

* » 

— 1 1 

— 2" 

— 3 

— 2 

2 
2 
4 

1 1 

2 2 

1 1 

1 

2 — 

1 1 
1 1 
2 2 
2 2 

2 
2 
2 
4 
2 
2 

2 
2 
«"» 
ti 

4 
2 
2 

1 1 
1 1 
1 1 
2 -2 
2 2 

6 6 
4 4 

IV. leto 

II. 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 

42 42 42 42 42 42 

o! 
N 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Geometrski odsek. 
Število tedenskih ur 

1. leto I I . leto 

Naziv predmeta semester 

1. II. I. II. 

Za učence, ki prihajajo iz VI. gimnazijskega ali realcnega razreda. 
Geodezija, I. del, predavanja 6 6 — — 
Matematika, predavanja 6 6 5 5 
Nauk o zemljišču, predavanja 2 2 — — 
Opisna geometrija, predavanja 4 4 — — 
Izravnalni račun, predavanja — — 4 4 
Osnove pravnih naukov, predavanja 2 2 — — 
Knjigovodstvo, predavanja 3 3 — — 
Topografsko risanje, vaje 5 5 — — 
Pripravljalno risanje, vaje 2 2 — — 
Pisanje, vaje • 2 2 2 2 
Geodetske vaje, vaje 3 8 — 8 
Geodezija, II. in III. del, vaje _ _ 4 4 
Geodetsko računanje, vaje 6 6 
Višja geodezija, predavanja — __ — 2 
Katastrski predpisi, predavanja . . . . . . . . — — 2 2 
Trasiranje cest in železnic, predavanja in vaje: . ' — — 3 3 
Tehnika kultur, predavanja in vaje — — 4 4 
Davčni zakon, predavanja — — • 2 2 
Komasacija, predavanja — — — 3 
Izdelovanje načrtov, vaje . . . . _. — — 4 4 

Skupaj: . . . 35 44 46 45 
* * * 

Elektrotehniški odsek. 

Naziv predmeta 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 

Učni jezik in književnost . . 2 
Nemški ali francoski jezik . . 3 
Fizika 4 
Obča zgodovina — 
Zemljepis 2 
Planimetrija, stereometrija in 
trigonometrija 3 
Opisna geometrija 4 
Aritmetika, algebra in višja ma
tematika 4 
Kemija in kemijska tehnologija 4 
Mineralogija in geologija . . . — 
Toplotni motorji, turbine in plin
ski stroji — 
Mehanska tehnologija . . . . — 
Obča elektrotehnika 5 
Električno merjenje in preizkusi 
električnih strojev (predavanja) — 
Električno merjenje in preizkusi 
električnih strojev (vaje) . . . — 
Telegrafija in telefonija . . . — 
Mehanika 2 
Tehniško risanje 5 
Osnove gradbenih konstrukcij . — 
Hidravlika — 
Praktična elektrotehnika . . . — 
Elementi strojev — 
Projektiranje — 
Geodezija in vaje — 
Knjigovodstvo, zakonodajstvo in 
administracija — 
Elektrokemija — 
Higiena — 
Delo v delavnici 6 
Ferialna praksa — 

Skopaj . . . 44 

Število tedenskih ur 

I. leto I I . leto I I I . leto IV. leto 

semester 

I. II. I. H. I. H. J. H. 

2 .2 2 2 2 2 
2 2 2 2 — — 

2 
3 
4 — 

— 2 

3 
4 

4 
4 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 — — 

4 
б 

3 3 

3 3 

4 4 

3 3 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

3 
3 

5 
4 

— — 2 2 

6 6 6 6 

N 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

4 4 

3 3 

2 2 

3 
2 

2 
3 
5 

1 1 
3 3 
1 1 
6 — 

44 46 46 44 46 42 36 

Strojni odsek. 
Število tedenskih ur 

I. leto I I . leto I I I . leto IV. leto 
Naziv predmeta semester 

I. II. 1. II. I. II. J. II. 

Učni jezik in književnost . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 
Nemški ali francoski jezik . . 3 3 2 2 2 2 — — 
Fizika 4 4 — — — — — — 
Obča zgodovina — — 2 2 — — — — 
Zemljepis 2 2 — — — — — — 
Planimetrija, stereometrija, tri
gonometrija in analitika . . . 3 3 3 3 2 2 — — 
Opisna geometrija 4 4 3 3 — — — — 
Aritmetika, algebra in višja ma
tematika 4 4 3 3 2 2 — — 
Osnove gradbenih konstrukcij . — — — — 3 3 — — 
Kemija in kemijska tehnologija '3 3 3 3 — — — — 
Mineralogija in geologija . . . — — 2 2 — — — — 
Mehanska tehnologija, L, II. in 
III. del 3 3 3 3 3 3 3 - 3 
Termodihamika in nauk o to
ploti _ _ 3 3 2 2 — — 
Tehniško risanje 3 3 — — — — — — 
Mehanika 4 4 4 4 3 3 — — 
Strojni elementi z vajami . . 4 4 6 6 6 6 2 2 
Parni kotli — — 5 5 — — — — 
Parni motorji (turbine in stroji) — — — — 5 5 4 ' 4 
Hidravlični stroji — — — — 3 3 4 4 
Železne konstrukcije, mostovi, 
streha, okna — — — — 2 2 2 2 
Dvigala in pumpe vseh vrst . — — — — — — 1 1 
Plinski motorji — — — — — — 6 6 
Lokomotive — — — — — — 2 2 
Obča elektrotehnika — — — — 3 3 — — 
Električni stroji (dinamo, gene
ratorji in transformatorji) . . — — — — — — 5 5 
Geodezija — — — — 2 2 — , — 
Industrijske instalacije . . . . — — -— — — — 2 2 
Proračuni — — — — — — 2 2 
Gradbena higiena — — — — — — 1 1 
Kurjava, zračenje, vodovod in 
kanalizacija — — — • — — — 2 2 
Knjigovodstvo in zakonodajstvo — — — — — — 1 1 
Delo v delavnici 6 6 6 6 6 6 6 — 
Ferialna praksa — — — — — — — — 

Skupaj . . . 45 45 47 47 46 46 45 3» 
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Člen 7. 

Na tehniških srednjih šolah v Sloveniji, na ka
terih je učni jezik slovenski, se predava srbsko-
hrvatski jezik po 2 uri na teden v I. in II. letniku. 

Člen 8. 

Pouk na tehniških srednjih šolah se vrši do
poldne in popoldne. 

Člen 9. 
Ob porazdelitvi predmetov na dni in ure je treba 

gledati na to. da se poučujejo strokovni predmeti 
in matematika v prvih urah in da popoldne ne sme 
biti samo 1 ure. 

Člen 10. 

Prodavanja iz poedinih naukov in veščin kakor 
tudi vaje se porazdeljujejo na semestre tako, da se 
dovrše vsi potrebni nauki in vse potrebne veščine 
in vaje v osmih semestrih. 

V vsakem semestru morajo biti vsi učenci iz 
predelanega gradiva izprašani in ocenjeni. 

Člen 11. 

Namen pouka- je, da dobe učenci zadostno znanje, 
da morejo popolnoma samostalno in z razumevanjem 
izvajati one tehniške posle iz svoje stroke, ki jih 
jim dopušča zakon. 

Člen 12. 

Ves pouk mora biti čim nazornejši s čim več 
zgledi iz prakse ter mora biti v medsebojni zvezi. 

Člen 13. 

Razen tehniške izobrazbe, ki jo morajo dobiti 
učenci na teh šolah, dobivajo tudi občo izobrazbo i/, 
tujih jezikov, iz domače in tuje književnosti, iz obče 
in kulturne zgodovine in geografije. 

Iz obče in kulturne zgodovine in geografije se 
obravnava kulturno-ekonomski del. 

Člen 14. 

Pri predavanju tujih jezikov je treba paziti na 
uporabljanje tehniških izrazov in konverzacije, da 
učenci čim bolje, umevajo tujo tehniško književnost. 

___ 664 

Člen 22. 

Starejšina odseka predpiše: sporazumno s šol
skim direktorjem točno, kako se morajo učenci po
učevati v delavnicah, laboratorijih in na gradilišču, 
ter predpiše obseg dela, v katerih delavnicah mora 
biti učenec zaporedoma, zaposlen in koliko časa 
mora prebiti v njih. 

Člen 23. 

Vsak učitelj za strokovne predmete, ki so zdru
ženi z delom v delavnici, mora učence predhodno 
pripraviti za delavnico.. Učitelji pripravijo učencem 
potrebne skice (ki se dado narisati v zvezke), da 
jih izvedejo v delavnicah. 

Člen 24. 

Da se izvaja praktično delo bolje, izdelujejo 
učenci sami poedino elemente, konstrukcije in po 
možnosti tudi celotne konstrukcije v manjšem merilu 
ali pa v naravni velikosti. 

Člen 25. 

Razen del v delavnicah in laboratorijih se mo
rajo vaditi učenci tudi na gradilišču, v šoli sami in 
na terenu. 

Člen 26. 

Ves material in vse orodje, kar ga jo treba za 
vaje v delavnicah, laboratorijih in na gradiliščii, 
dobivajo učenci brezplačno, izdelani predmeti pa 
ostanejo svojina šole. 

Letnik X. 

Člen 35. 

č) D e l o in v a j e i z v e n so 
p r a k s a ) . 

e (fer i a I n a 

b) V a j e v r i s a n j u i n p r o j e k t i r a n j u 
( g r a f i č n a d e l a ) . 

Člen 15. 
Grafične naloge morajo obsezati predavano gra

divo. Pri grafičnih delih je treba stremiti za čim več 
detaili ter jih zaradi boljšega pojasnila predstavljati 
aksonometrično in točno izkotiirati. 

Ölen 16. 

Grafična dela morajo biti izvedena kar najskrb-
neje in morajo v vsakem pogledu izpolnjevati vse 
pogoje popolnega tehniškega črteža. 

Člen 17. 
Grafična dela hrani učitelj; po končanem šolanju 

se učencem vrnejo. Ce se zdi šolski upravi potrebno, 
sme dela poedinih učencev pridržati; toda učencem, 
katerih dela pridrži, mora izdati potrdilo, zakaj jih 
je pridržala. V potrdilo se mora vpisati tudi ocena 
dela. 

Člen 18. 

Po potrebi smejo nalagati učitelji strokovnih 
predmetov učencem, da skicirajo poeđine predmete 
iz svoje stroke tudi izven šolskih ur. Maksimalno 
število skic določi učitelj dotičnega predmeta spo
razumno s starejšino odseka. 

v š o l s k i h d e l a v n i c a h , 
n a g r a d i l i š č u in n a 

c) D e l o in v a j e 
l a b o r a t o r i j i h , 

t e r e n u . 

Člen 19. 
Poleg teoretične izobrazbe učencev se poučuje 

v šolskih delavnicah, laboratorijih, na gradilišču in 
na terenu tudi praktično delo, ki obseza vse posle 
njih grane, za katero se izobražajo. 

Člen 20. 

Delo. v delavnicah se vrši postopno, tako da se 
učenec predhodno seznani z materialom, orodjem in 
njega rabo, nato pa z ravnanjem, naposled s stroji, 
njih konstrukcijo in rabo. 

Ölen 21. 

_ Ce obseza učenčeva stroka več vrst obrtov, mora 
biti učenec zaporedoma zaposlen v vseh delavnicah, 
ki jih obseza njegova stroka. 

Člen 27. 

Praktično izučevanje se dopolnjuje s ferialno 
prakso. Vse ono, česar ni mogoče doseči v šolskih 
delavnicah, mora nadomestiti učenec s ferialno 
prakso izven delavnice, na večjih stavbah, v tvor-
nicah, podjetjih, na ladjah itd. 

Člen 28. 

Praktično izučevanje mora biti obsežno, da uče
nec dobro spozna celokupno obdelovanje materiala, 
ki mu bo prihajal v praksi v delo, in konstrukcijo 
tako motornih .kakor tudi delovnih strojev; da more 
samostalno ravnati z orodjem in z vsemi stroji iz 
svoje stroke; da more samostalno montirati in de
montirati poedine dele strojev ter jih popravljati in 
pripravljati. 

Člen 29. 

Vsak učenec mora prebiti ob počitnicah šest 
tednov v praksi pri ustreznih tvornicah, podjetjih, 
na ladjah itd., kakršna" je pač stroka, v kateri se 
izučuje. 

Člen 30. 

V dokaz, da je v ferialni praksi vsestranski uko-
ristil svoj čas, mora voditi poseben dnevnik, v kate
rega vpiše vsak dan, kaj je delal, kakšne posle in 
v kakšnem redu je izvršil. Skicirati mora in po
pisati, kako sta delala stroj in orodje, ki ju je 
rabil, koliko je delal na poslu samostalno in koliko 
so mu pomagali drugi. 

Člen 31. 

Dnevnik mora voditi učenec skrbno in svoje-
ročno; kopiranje in neredno predstavljanje itd. ni 
dopuščeno in je kaznivo. Kolikršno je pač kaznivo 
dejanje, po tem se določi kazen, ki smo biti tolika, 
da učenec izgubi leto ali da: se izključi iz šole. 

Člen 32. 

Učenci izroče svoje dnevnike ob vpisu v začet
ku šolskega lota šolski upravi. Učitelj dotičnega 
predmeta jih pregleda, oceni in overovi ter jih izroči 
starejšini odseka, ki vpi.se oceno v dnevnik o učen
čevem delu in uspehu ter hrani dnevnike učencev 
do konca šolanja, ko jih učencem vrne. 

Člen 33. 

Poleg overovljenega dnevnika mora predložiti 
učenec potrdilo starejšine, pri katerem jo prebil -fe
rialno prakso. 

Člen 34. 

Na izjavo šolskega zdravnika, da je učencu 
ferialna praksa začasno škodljiva za zdravje, se 
sme učenec oprostiti ferialne prakse za to leto in 
prevesti v višji letnik; toda ta izgubljeni čas mora 
nadomestiti ob naslednjih počitnicah. 

Učencu se vpiše vsako leto uspeh iz ferialne 
prakso v glavno knjigo (dossier, katalog). Ce dolo
čenega časa ne prebije v praksi ali ne pokaže za
dostnega uspeha, se mu vpiše slaba ocena in pri
hodnje leto mora nadomestiti čas tako, da prebije 
v praksi 10 tednov, ki se ocenijo kakor dve ferialni 
praksi. 

Člen 36. 

Ce se dokaže, da se je učenec namenoma izognil 
ferialni praksi, izgubi za leto dni pravico, biti dijak 
te šole. V začetku prihodnjega leta se sprejme v 
višji letnik, če nadomesti ferialno prakso; sicer iz
gubi pravico do nadaljnjega šolanja na tej šoli. 

Člen 37. 

Kako naj se vodi ferialna praksa, predpiše sta
rejšina odsoka sporazumno z direktorjem in učite
ljem dotičnega predmeta. 

Člen 38. 

Starejšina odseka mora poskrbeti o pravem času 
za to, da ustvari svojim učencem, možnosti, kjer bi 
prebili ferialno prakso. Tudi učenci sami naj: po
izkušajo po možnosti najti način, da so. zaposlijo 
med ferialno prakso. 0 tem morajo vedno obvestiti 
starejšino odseka, ki oceni, ali se more učenčev 
predlog odobriti glede kraja in glede onih del. ki se 
izvajajo na predlaganem gradilišču ali v predlagani 
delavnici. Učenci ne smejo svojevoljno menjati kra
jev za ferialno prakso. Ko vstopijo v ferialno pra
kso, morajo to takoj naznaniti šolski upravi. 

Člen 39. 

Učence, zaposlene v šolskih delavnicah, labora
torijih, na gradiliščii in terenu kakor tudi med fe
rialno prakso, mora šolska uprava zavarovati zoper 
nezgode. 

d) E k s k u r z i j e. 

Člen 40. 
Ekskurzije so sestavni del pouka ter so kot tako 

obvezne za vse učence tehniških srednjih šol. 

Člen 41. 
Ekskurzije kakor tudi učni predmeti morajo 

vplivati na učence kar najbolj poučno in vzgojno. 
Prirejajo se poldnevne, dnevne in daljše ekskurzije. 

Člen 42. 

Ekskurzije se prirejajo zato, da učenci ogledu
jejo izvrševanje poedinih objektov ali del v industrij
skih in tehniških podjetjih. 

Člen 43. 

Celokupni učiteljski zbor določa sporazumno s 
starejšinami odsekov in strokovnimi učitelji v svo
jih sejah porazdelitev ekskurzij na poedine odseke 
in letnike, tako da se doseže s tem čim boljša orga
nizacija ekskurzij glede na šolsko izučevanje Dan, 
ko naj se vrše take ekskurzije, mora, naznaniti uči-
telj-vodja ekskurzije šolskemu direktorju zaradi evi
dence. 

Člen 44. 

Za vsako ekskurzijo se določi porazdelitev dežur
nih učiteljev na poti kakor tudi grupiranje učencev 
na desetke in odreditev desotarjev. 

Za vso družtTo je vzeti s seboj ročno lekarno in 
potrebno opremo za nabiranje primerkov za šolsko 
zbirko. 

Člen 45. 

Na ekskurziji morajo razkazati strokovni učitelji 
učencem vse, kar jim je v prid. 

Člen 46. 

Po izvršeni ekskurziji se morajo ugotoviti v 
prvih šolskih urah dobljeni vtisk.i in ponoviti njeni 
uspehi. 

Člen 47. 

Po vsaki ekskurziji predloži učitelj-vodja eks
kurzije ali strokovni učitelj direktorju poročilo o iz
vršeni ekskurziji; v njem mora navesti, kakšni so 
bili uspehi in kaj vse poučnega se je doseglo. Poro
čilo o ekskurziji je sestavni del poročila o celo
kupnem delovanju šole. 

Člen '48. 
Vsaka tohniška srednja šola mora poskrbeti da 

ustanovi svoj posebni ekskurzijski fond, ki se: iz 
njega čistih dohodkov podpirajo siromašni učenci 
na ekskurzijah. 
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Člen 49. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo skibi za to, 
da zagotovi v svojem proračunu potrebni kredit kot 
podporo za izvajanje ekskurzij; ta kredit se deli na 
enake delo učencem, ki so udeležujejo ekskurzije. 

Ölen 50. 

Vse ekskurzije, daljše od treh dni, se smejo pri
rejati samo s predhodno odobritvijo ministrstva. 

Člen 51. 
Blagajno na ekskurziji vodi vodja ekskurzije ali 

drug odrejen učitelj, ki poda po izvršeni ekskurziji 
šolskemu direktorju obračun. 

Ölen 52. 

Učitelji, ki se udeležujejo ekskurzije, imajo te-le 
honorarje: 

Poldnevne ekskurzije se honorirajo kot 2, dnevne 
pa kot 3 honorarno ure. 

Za ekskurzije v inozemstvo se honorira po 6 ur 
na dan. 

Šolsko leto. . 

Člen 53. 
Šolsko leto se začne dne 1. septembra in traja 

do dne 31. avgusta prihodnjega leta. 

Člen 54. 

Vsako šolsko leto se deli na dva semestra: na 
zimskega in na poletnega. Zimski semester so začne 
dne 1. septembra in traja do dne 31. januarja. Po
letni semester so začne dne 4. februarja in traja do 
dne 28. junija. 

Člen 55. 

Vpisovanje se vrši od dne 1. do dne 5. septem
bra; pouk se začne dne 10. septembra in traja za 
učence IV. letnika do dne 20. maja, za učence osta
lih letnikov pa do dne 10. junija. 

Člen 56. 

Na predlog šolske uprave sme dovoliti pristojno 
oblastvo ali ministrstvo tudi naknadno vpisovanje 
v šolo, in sicer najdlje do dne-1. -oktobra. 

Člen 57. 
Vsaka teoretična učna ura mora trajati 45 minut; 

med učnimi urami so odmori. 
O razdelitvi ur na dopoldan in popoldan kakor 

tudi o trajanju odmorov odloča celokupni učiteljski 
zbor po krajevnih potrebah in razmerah. 

Člen 58. 

Za praznovanje praznikov se določajo ti-le dnevi: 
a) D r ž a v n i p r a z n i k i,, ki veljajo za vse 

učence: 
1.) dan, ko se je proglasilo ujedinjenje Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
2.) rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja; 
3.) rojstni dan Njenega Veličanstva kraljice; 
4.) rojstni dan Njegovega Visočanstva prestolo

naslednika; 
5.) dan sv. Cirila in Metoda; 
6.) Vidov dan. 
b) C e r Ik; v e n i p r a z n i k i : 
1.) Z a p r a v o s l a v n e : nedelja, velika Gospoj-

nica, Aranđelov dan, vavedenje, bogojavljenje, 
sv. Nikola, božič, nova godina, sv. Sava, blagovesti, 
uskrs, Đurđev dan, Spasov dan in Duhovi. 

Krstno ime vsakega učenca en dan. Za izostanek 
zaradi krstnega imena se mora učenec javiti raz
redniku. 

2.) Z a . k a t o l i č a n e : nedelja, mali šmaren, Vsi 
svetniki, vernih duš dan, Brezmadežno spočetje, bo
žič, novo leto, sv. Trije kralji, svečnica, Marijino 
oznanjenje, velika noč, vnebohod, binkošti in Telovo. 

3.) Za p r o t e s t a n t e : nedelja, božič, velika 
noč, vnebohod, binkošti ob dneh, 'ko praznujejo 
učenci katoliške vere. 

4.) Z a m u s l i m a n e : mevlud (1 dan), lei lei 
regaid (1 dan), lei lei berat (1 dan), lei lei miradž 
(1 dan), lei lei kader (1 dan), ramazan bajram (3 dni), 
kurban bajram (4 dni). 

5.) Z a ž i d e: roš ašan (2 dni), jog kipur (1 dan), 
sukot (4 dni), Šavuot (2 dni). 

c) N a r o d n i c e r k v e n i p r a z n i k i z a 
v e t n i k o v ( p a t r o n o v ) se praznujejo po kra
jevnih razmerah: 

1.) Strossmayerjev dan 1, 
2.) Zrinsko-Frankopanov dan 1, Hrvatska, 
3.) sv. Jožef, Slovenija, Bosna in Hercegovina, 

4.) sv. Dujam, Dalmacija, 
5.) sv. Sava 1, 
6.) Petrov dan 1, Bosna in Hercegovina. 
Vse prednje odredbe o praznovanju veljajo tudi 

za učitelje poedinih veroizpovedanj. Učitelj, ki hoče 
izostati zaradi praznika, тота to naznaniti šolski 
upravi, da mu določi nadomeščanje. 

Učenci smejo po svojem pristanku prihajati k 
predavanjem ob praznikih. 

Člen 59. 
Ob šolskih praznikih in počitnicah smejo učitelji 

oditi iz službenega kraja, morajo pa direktorju pri
javiti stanova.lišče, ako traja odsotnost nad sedem 
dni. 

D r u g i d e l . 

Učenci. 

Sprejemanje in vpisovanje. 

Člen 60. 
V I. letnik tehniške srednje šole se sprejemajo: 
a) oni učenci, ki so dovršili štiri razrede gimna

zije, realne gimnazije, realke ali meščanske šole; 
b) oni učenci, ki so dovršili štiri razrede nižje 

trgovinske šole kakor tudi druge strokovne šole, ki 
ustrezajo po odredbah ministrstva za prosveto ali 
ministrstva za trgovino in industrijo nižjim, sred
njim šolam, navedenim pod a). 

c) Učenci, ki so dovršili strokovne dnevne (dvo
letne) ali priznane strokovne večerne šole (triletne), 
se sinejo vpisati, če so predhodno dovršili osnovno 
šolo, občo obrtno šolo (triletno) in če opravijo spre
jemni izpit po členu 96. toga pravilnika. Vsi učenci 
tehniških srednjih šol so redni učenci. Privatnih 
učencev ni. 

Člen 61. 

Ob vpisu v I. letnik mora predložiti vsak učenec 
pravilno kolkovano prošnjo (prijavo), izpričevalo o 
dotedanjem šolanju in krstni ali rojstni list. Če 
učenec ni iz kraja, mu je dovoljen vpis tudi pis
meno. Učenci, ki ne prihajajo neposredno iz šole, 
morajo predložiti oblastveno potrjeno nravstveno 
izpričevalo za medčasje, !ki so ga prebili izven šole. 

Člen 62. 
V I. letniku ne sme biti več nego 40 učencev. 

Vzporedni oddelki se smejo otvoriti v mejah pro
računske možnosti, in sicer samo z dovolitvijo mini
strstva. 

Člen 63. 

Po zdravniškem pregledu, sprejemnem i'zpitu in 
vpisu učencev izbere strokovna komisija, sestav
ljena iz direktorja, starejšin odsekov in učiteljev 
izpraševateljev, učence po številu, določenem za 
sprejem v poedine odseke. 

Člen 64. 

Šolski zdravnik ugotovi duševno in telesno spo
sobnost učencev, ali morejo prebiti vse napore v 
šoli in delavnici in ali no bodo ti napori škodovali 
njih zdravju. 

Člen 65. 
Sprejeti učenci se morajo priglasiti v določenem 

roku k predavanjem. Oni učenci, ki se ne priglase 
do dne 15. septembra in pri tem ne naznanijo šolski 
upravi zakesnitve, se smatrajo, da so zapustili šolo, 
ter se izbrišejo. 

Člen 66. 
V višje letnike se sprejemajo vsi učenci iste 

šole, ko so uspešno dovršili predhodni letnik. Na 
praoia mesta se smejo sprejemati v zyezi s čle
nom 151. tega pravilnika učenci z drugih tehniških 
srednjih šol. 

Člen 67. 

Prestop učencev z ene tehniške srednje šole na 
drugo med šolskim letom, se načeloma ne dovoljuje. 

Ta prestop se dovoli samo, če se preselijo rodi
telji ali zakoniti varuhi, in sicer samo z odhodnico 
tehniške srednje šole, na kateri so se učenci doslej 
učili, in najkesneje v 15 dneh po izbrisu. Učenci, ki 
so odstranjeni z ene tehniške srednje šole za leto 
dni, se smejo prav tako vpisati na drugo najkesneje 
v 15 dneh od dne, ko se jim je sklep o odstranitvi 
priobčil. 

Člen 68. 

öe prestopijo učenci s tehniške srednje šole tujih 
držav na nase tehniško srednje šole, ima direktor 
pravico, zahtevati od njih, naj predhodno opravijo 
sprejemni izpit iz predmetov, ki jih do takrat niso 
poslušali. 

Šolski obisk. 

Člen 69. 
Do konca meseca septembra mora nabaviti vsak 

učenec dijaško knjižico, na kateri mora biti njegova 
fotografija. To knjižico overovita s podpisom in pe
čatom ter ji dasta zaporedno številko direktor in 
razrednik. 

Člen 70. 

Učenci morajo redno zahajati, k vsem preda
vanjem in vajam. Brez tehtnega vzroka,ni nobenemu 
dovoljeno, izostajati od predavanj in vaj. 

Člen 71. 
Vsak izostanek se vpiše učencem v dnevnik. Raz

rednik mora paziti na to, da učenci redno hodijo v 
šolo. Izostanki od predavanj in vaj se smejo opra
vičiti samo 'zaradi bolezni ali drugih neodložnih do
mačih neprilik. V primerih, za katere ve učenec že 
naprej, mora zahtevati dovolitev od razrednika ali 
od direktorja, -

Člen 72. 

Učenci, ki zahajajo k predavanjem neredno brez 
opravičila, izgube, ko so v enem mesecu neopravičeno 
izostali 35 ur, pravico, hoditi: v šolo za to šolsko 
leto. 

Člen 73. 
Če boluje učenec med šolskim letom dlje nego 

tri mesece ali v ekvivalentnih presledkih, je treba 
oceniti, ali utegne nadomestiti izgubljeni čas, in 
po tem se oceni, ali sme prestopiti v višji letnik. 
Nepopolno ocenjeni učenci morajo opravljati nak
nadni izpit. 

Člen 74. 

Direktor ali starejšina odseka sme učencu dovo
liti, da ne zahaja k uram iz praktičnega dela. <':,<• 
ugotovi šolski zdravnik, da je telesno delo učencu 
za nekaj časa škodljivo. 

O vedenju. 

Člen 75. 
Vsak učenec tehniške srednje šole se mora vesti 

v šoli in izven nje dostojno in vljudno; dolžan je, 
redno zahajati k predavanjem, se pokoravati šol
skemu zakonu in naredbam svojih predstojnikov, iz
kazovati vsem učiteljem dolžno spoštovanje, Čuvati 
šolske stvari in vzdrževati dobro Tazmerje s tovariši. 

Ölen 76. 
Kadar učenci nimajo predavanj, smejo izvrševati 

v učilnicah svoja grafična dela, Pri delu se ne smejo 
glasno razgovarjati; biti morajo na svojih prostorih 
ter se morajo vobče ravnati po vseh predpisih, ki 
veljajo na šoli. 

Člen 77. 

Učencem je dovoljeno, hoditi v javne lokale in 
kavarne samo z roditelji ali varuTii; zahajati v bare, 
nočne lokale itd. pa je kar najstrože prepovedano, 
prav talko kaditi v šoli in na javnih krajih. 

Člen 78. 
Učenec tehniške srednje šole ne sme biti član 

nobene politične stranke, ne sme biti član društva, 
čigar delovanje bi nasprotovalo, šolskim predpisom, 
ne sme sklepati zvez in pogodb, ki bi mu nalagale 
druge moralne obveznosti in dolžnosti. 

Člen 79. 
Učencem tehniške srednje šole je prepovedano: 
a) sklicevati javne shode ali se udeleževati jav

nih shodov aH demonstracij; 
b) ustanavljati svoja društva ali vstopati v druga 

javna društva^ razen v ona, ki so omenjena v čle
nu 80. tega pravilnika; 

c) objavljati svoje spise ali ustanavljati ali ure
jati svoje ali tuje novine brez dovolitve šolske 
uprave. 

Člen 80. 
Dijaška društva se smejo ustanavljati, če je njih 

namen humanitaren in posvečen moralnemu in stro
kovnemu izobražanjfc učencev, in sicer samo, če 
dovoli direktor in če celokupni učiteljski zbor odo
bri pravila takih društev. 

Na enem zavodu sme biti z istim namenom samo 
eno društvo, ki se lahko deli na sekcije. 

Kazni. 

Člen 81. 
Za neopravičene izostanke se določajo te-le 

kazni: 
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a) za 1 do б ur opomin po razredniku; 
b) za 5 do 10 ur 2 uri zapora, odrejenega po 

razredniku; 
o) za 10 do 20 ur 4 ure zapora, odrejenega po 

učiteljskem zboru odseka; 
č) za 20 do 35 ur 6 ur zapora, odrejenega po 

celokupnem učiteljskem zboru. 
Učenec, ki izostane med semestrom neopravičeno 

več nego 35krat, izgubi pravico do nadaljnjega šo
lanja za to šolsko leto; o tem odloči celokupni uči
teljski zbor. 

Ölen 82. 

Za učence, ki prekršijo dobri red in šolsko disci
plino, se predpisujejo te-Ie kazni: 

a) po razredniku: opomin, ukor, 1 ali 2 uri za
pora; 

b) po učiteljskem zboru odseka: pismen ukor, 
3 ali 4 ure zapora; 

c) po direktorju: vse gorenje kazni in odstrani
tev s šole za leto dni; 

č) po celokupnem učiteljskem zboru: ukor, 6 ur 
zapora, za težja kazniva dejanja pa: 

1.) odpustitev s tega zavoda za vselej; 
2.) izgon z vseh strokovnih in srednjih šol za 

vselej. 
Člen 83. 

Kazni, izrečene po razredniku in učiteljskem 
zboru odseka, se vpisujejo v dijaško knjižico, iki jo 
mora predložiti učenec roditelju ali varuhu na vpo
gled in podpis. Kazni, izrečene po direktorju in celo
kupnem učiteljskem zboru, se priobčujejo roditeljem 
na povratni recepis ter se razglašajo potem javno 
na določenem kraju vsem učencem. 

Poslednji dve kazni, izrečeni po celokupnem uči
teljskem zboru, sta izvršni, ko ju odobri minister" za 
trgovino in industrijo, ostale pa takoj, ko se fereko. 

Ko odpremi direktor sklep ministrstvu v odo
britev, pošlje v overovljenem prepisu izčrpno poro
čilo o izrečeni kazni. 

Takega učenca je treba do definitivne odločitve 
takoj odstraniti s šole. 

Člen 84. 

Ko se učenci kaznujejo, je treba paziti na po
stopnost, v kaznovanju, razen če ni krivda taka, da 
je treba takoj strože in kar najstrože uporabiti ta 
pravilnik. 

Ocenjanje. 

Člen 85. 
V vsakem semestru se morajo vsi učenci do

voljno izprašati in oceniti iz predelanega gradiva, 
slabi učenci najmanj trikrat. 

Uspeh učencev se ocen ja iz predavanj, iz grafič
nih del, iz dela v delavnicah, laboratorijih, na te
renu in iz ferialne prakse. Na koncu vsakega seme
stra se ocene določijo in vpišejo v glavno knjigo. 

Člen 86. 
Ocene učencev so te-le: 

za uspeli: 
odličen (5), 
prav dober (4), 
dober (3), 
zadosten (2), 
nezadosten (1); 

za vedenje-, 
vzorno (5), 
prav dobro (4), 
dobro (3), 
prilično (2), 
slabo (1); 

za pridnost: 
•nemarljiva, če ima učenec eno ali več nezadost

nih ocen; 
ugledna: če ima učenec več prav dobrih ocen 

brez nobene dobre ocene; 
pohvalna: če ima učenec več odličnih nego prav 

dobrih ocen brez nobene dobre ocene. 
Na koncu vsakega semestra se določi učenčev 

končni uspeh tako-le: 
Odličen je, če ima učenec več odličnih nego do

brih ocen (povprečna ocena je višja nego 4). 
Prav dober je, če nima učenec nobene zadostne 

ocene, a ima več prav dobrih ocen (povprečna ocena 
je višja nego 3, б do 4). 

Dober je, če ima učenec več dobrih nego zadost
nih ocen (povprečna ocena je nižja nego 2, 5 do 3. 5). 

Zadosten je, če ima učenec več zadostnih nego 

Sprejemni izpit opravljajo učenci po členu 60. 
pod c) tega pravilnika iz nastopnih predmetov: 

1.) U č n i j e z i k: Učenčeva sposobnost, ponoviti 
pismeno ali ustno dani primer slovnično pravilno in 
brez pravopisnih napak. Znanje o osnovnih slovnič
nih pravilih po besedni in stavčni analizi. 

, - . —- - — D - 2.) A r i t m e t i k a : Štirje osnovni računi s po-
dobnh ocen in nima nezadostnih (povprečna ocena sebnimi (celimi in desetinskimi) in občimi števili, 
je nižja nego 2, 6). j Znanje o metrskih merah in utežeh. Kvadrat in 

Nezadosten je, če ima učenec najmanj eno ne
zadostno oceno. 

Na meji povprečnih ocen gre ugodnejša ocena 
v učenčevo korist. 

Končni uspeh se določi na koncu vsakega se
mestra, razen če se predava predmet samo v zim
skem semestru. 

Člen 87. 
Učenca, ki ni mogel iz tehtnih vzrokov — bo

lezni, domačih neprilik itd. — dlje časa hoditi v 
šolo ter zaradi tega ni mogel biti ocenjen za prvi 
semester, je treba naknadno izprašati in oceniti za 
minuli semester. Ce učenec v določenem roku ne 
odda grafičnih del, dobi slabo oceno. 

Člen 88. 

Učenec, ki zapusti šolo prostovoljno pred kon
cem semestra ali šolskega leta, nima pravice zahte
vati, da bi bil ocenjen. Ce zapusti šolo po ocenitvi, 
ga je smatrati, kakor bi bil prisoten v šoli do konca 
semestra ali do konca šolskega leta. 

Člen 89. 
Semestralne ocene določa, učiteljski zbor odseka, 

letne ocene pa celokupni učiteljski zbor. Oceno 
uspeha določa učitelj dotičnega predmeta, oceno 
vedenja pa predlaga razrednik in ta ocena obvelja, 
če jo sprejme učiteljski zbor odseka z večino glasov; 
če so glasovi razdeljeni, odloči ugodnejša ocena. 

Prevajanje. 

Člen 90. 

O prevajanju učencev iz nižjih letnikov v višje 
letnike, ponavljanju letnika in opravljanju poprav
ljalnih izpitov iz poedinih predmetov odloča celo
kupni učiteljski zbor. 

Člen 91. 

Letnik so dovršili oni učenci, ki nimajo v letnem 
uspehu nobene nezadostne ocene. 

Člen 92. 
Učenci, ki imajo v letnem, uspehu eno aH dve 

nezadostni oceni, opravljajo v začetlku meseca sep
tembra popravljalni izpit. 

Učenec, ki dobi pri popravljalnem izpitu tudi 
samo eno nezadostno oceno, ne sme prestopiti v višji 
letnik. Popravljalnega izpita ni iz grafičnih de], iz 
vaj v delavnicah, laboratorijih in na terenu. 

Člen 93. 

Učenec, ki ima v letnem uspehu ali iz grafičnih 
del ali iz vaj v delavnicah, laboratorijih in na terenu 
tri nezadostne ocene, mora letnik ponavljati. 

Letnik se sme ponavljati samo enkrat. 
Minister za trgovino in industrijo lahko dovoli 

učencu na njegovo pismeno prošnjo v izjemnih pri
merih in iz tehtnih vzrokov, ko je zaslišal celokupni 
učiteljski zbor, da ponavlja letnik tudi drugič. 

Člen 94. 

Učenec, ki je v poletnem semestru odsoten zbog 
dokazane bolezni dlje nego šest tednov, se da lahko 
na koncu leta po dovršenih predavanjih izprašati 
iz enega ali več predmetov, da se mu more določiti 
letni uspeh. " 

To izpraševanje se sme odložiti na mesec sep
tember samo zbog dokazane bolezni; toda v tem 
primeru ne sme dobiti učenec nobene nezadostne 
ocene, sicer se ne sme prevesti v višji letnik. 

Izpiti. 

Ölen 95. 
Izpiti na tehniških srednjih šolah so: 
1.) sprejemni; 
2.) popravljalni in naknadni; 
3.) završni. 

1. S p r e j e m n i i z p i t i . 

Člen 96. 

kvadratni Зкагеп, kub in kubni koren. Razmerje in 
sorazmerje. Regeldetrija. Obrestni račun. Enačbe 
prve stopnje z eno ali več neznankami. 

3.) G e o m e t r i j a : Osnovni pojmi iz plani
metrije (premice, koti, ikrog, trikotnik, četverokotnik 
in mnogokotnik). Izračunavanje površine ravnili 
likov. Osnovni pojmi iz stereometrijo (prizma, valj, 
piramida, krogla). Izračunavanje obsega geometrij
skih teles. 

4.) F i z i k a : Najvažnejši fizikalni pojavi, zlasti 
obča svojstva trdnih teles. Osnovni pojmi o meha
niki, nauku o toploti, magnetizmu in elektriki'. 

5.) R i s a n j e : Izpit opravljajo samo oni učenci, 
ki niso imeli v prej dovršenih šolah obveznega ri
sanja. Pri izpitu je treba pokazati izvestno izurje
nost na nekoliko zgledih iz elementarnega, prosto
ročnega in geometrijskega risanja. 

Člen 97. 

Sprejemni izpit je pismen in usten. Komisijo od
redi direktor. Predsednik komisije je vselej direktor 
ali njegov namestnik. 

Člen 98. 

Sprejemni izpiti so redne dolžnosti učiteljev. 

2. P o p r a v l j a l n i in n a k n a d n i i z p i t i . 

Člen 99. 

Popravljalni izpiti po členu 92. tega pravilnika se 
opravljajo od dne 1. do dne 10. septembra. 

Kakršen je pač predmet, so izpiti ali pismeni ali 
ustni ali pa pismeni in ustni. 

Člen 100. 

O vsakem izpitu se vodi za vsakega učenca po
seben zapisnik, v katerega se vpisujejo vsa vpra
šanja in vse ocene odgovorov. 

Ta zapisnik z vsemi pismenimi izdelki vred se 
priloži prošnji za popravljalni izpit, Jd jo mora 
predložiti učenec direktorju do konca meseca avgu
sta; nato se shrani v arhiv tehniške srednje šole. 
Zapisnik podpišejo predsednik in vsi člani komisije. 

Člen 101. 
Izpraševalno komisijo sestavljajo razrednik kot 

predsednik, učitelj dotičnega predmeta kot izpraše-
vatelj m, še en učitelj kot ostali član komisije. 

Pismenemu izpitu prisostvuje učitelj dotičnega 
predmeta, ustnemu izpitu pa vsa izpraševalna komi
sija. O uspehu izpita odloči komisija z večino glasov. 

Člen 102. 

Ce se učenec v določenem roku ni priglasil k po
pravljalnemu ali naknadnemu izpitu, se smatra, da 
ga ni opravljal, in potem mora letnik ponavljati. 

Člen 103. 

Ce ne more opravljati učenec izpita zaradi do
kazane bolezni, mora to naznaniti direktorju in za
prositi z vlogo, ki ji pridoda zdravniško izpričevalo, 
naj so mu odloži izpit. 

Odlog izpita ne sme biti daljši nego 15 dni, in 
sicer z odobritvijo šolske uprave. 

Člen 104. 

Popravljalni izpit se ne sme ponavljati; oprav
ljati pa se sme samo na oni tehniški srednji šoli, na 
kateri se je učenec redno učil. 

Člen 105. 

Popravljalni izpiti so redne dolžnosti učiteljev. 

3. Z a v r š n i i z p i t i , 
I. Namen izpita. 

Člen 106. 
Žavršnemu izpitu na tehniških srednjih šolah je 

namen ugotoviti, ali so dosegli kandidati strokovno 
in občo izobrazbo iz stroke, ki so se je učili, in ko
liko so sposobni za samostalno poslovanje. 

Završni izpit je sestavdjen iz dveh delov: 
a) iz pismenega završnega izpita; 
b) iz ustnega završnega izpita. 

II. Pogoji za pripustitev k izpitu in izpitni roki. 

Člen 107. 
Predavanja v IV. letniku se morajo končati do 

dne 20. maja. Redni završni izpit se opravlja po 
koncu predavanj v roku od dne 1. do dne 15. junija. 



97. 

Naknadni in ponavljalni završni izpiti se oprav
ljaju od dno 1. do dne 10. septembra, odnosno od 
dne 10. do dne 31. januarja. 

Člen 108. 

K završnemu izpitu se pripuščajo vsi oni učenci 
IV. letnika tehniške srednje šole, ki so uspešno do
vršili IV. letnik tehniške srednje šole in ki imajo iz 
vedenja najmanj oceno «prilično». 

Člen 109. 
Učenci IV. letnika, ki so dobili na koncu leta 

izpričevalo z nezadostnim uspehom ali iz vedenja 
oceno «slabo», nimajo pravice, opravljati završnoga 
izpita v istem šolskem letu, nego šele v prihodnjem 
letu, ko so letnik ponavljali; vendar pa morajo 
izpolniti pogoje člena 108. 

Ölen 110. 
Oni učenci IV. letnika, Id so dobili na koncu 

leta iz dveh predmetov izpričevalo z nezadostno 
oceno, raizen iz predmetov, omenjenih v členu 92., 
poslednjem odstavku, opravljajo v začetku prihod
njega šolskega leta popravljalni izpit in se pripuste 
k završnemu izpitu šele po opravljenem popravljal
nem izpitu. 

Učenci, ki ne opravijo popravljalnega izpita, po
navljajo letnik. 

Ölen 111. 

Završni izpit smejo opravljati v naknadnem roku 
tudi oni učenci, ki ga niso mogli opravljati iz teht
nih vzrokov v rednem roku. 

Člen 112. 
Oni učenci, ki padejo pri završnem izpitu bodisi 

v rednem, bodisi v jesenskem roku, ga sinejo ponav
ljati v prvem zimskem roku med pTvini in drugim 
semestrom iz predmetov, iz katerih so padli. K temu 
zimskemu roku završnega izpita se smejo pripustiti 
tudi oni učenci, ki ga niso mogli opravljati iz teht
nih vzrokov v rednem aH v jesenskem roku. Če dobe 
tudi pri ponavljalnom izpitu najsi samo h enega 
predmeta nezadostno oceno, se odklonijo za leto dni, 
odnosno do prvega junijskega roka, in opravljajo 
ves izpit. 

Drugo ponavljanje završnega izpita sme dovoliti 
na predlog izpraševalnega odbora samo ministrstvo; 
v tem primeru se opravlja završni izpit pismeno in 
ustno iz vseh predmetov. 

Člen 113. 

Završni izpit smejo opravljati učenci samo na 
oni šoli, kjer so dovršili IV. letnik. 

Člen 114. 

K završnemu izpitu se proglašajo kandidati v 
določenem roku s pismeno prošnjo pri šolskem di
rektorju; v njej morajo označiti, iz katere stroke 
bodo opravljali završni izpit. 

Prošnji za opravljanje; završnega izpita se pri
lagajo tudi vsa letna izpričevala državne tehniške 
srednje šole, rojstni list, krstni list in domovnica. 

III. Porazdelitev izpitov. 

Člen 115. 
Porazdelitev izpitov določi šolski direktor spo

razumno z odposlancem ministrstva. 

rV. Izpraševalni odbor. 

Člen 116. 
Izpraševalni odbor sestavljajo vsi učitelji, ki iz-

prašujejo kandidate pri završnem izpitu; dele se na 
toliko izpraševalnih komisij, kolikor ima' šola od
sekov. 

Člen 117. 

Predsednik izpraševalnega odbora je odposlanec 
ministrstva za trgovino in industrijo, podpredsednik 
pa je šolski direktor. Odposlanca ministrstva nado
mešča v vsakem primeru šolski direktor, direktorja 
pa najstarejši stalni učitelj. 

Člen 118. 

Starejšina odseka je predsednik izpraševalne ko
misije tega odseka; njegov namestnik je najstarejši 
strokovni učitelj odseka, ki sme biti, če je treba, 
tudi izmed honorarnih učiteljev. 

Člen 119. 

Najmlajši član izpraševalnega odbora vodi za
pisnik o celokupnem delovanju odbora; najmlajši 
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član izpraševalne komisije pa vodi zapisnik o celo
kupnem delovanju izpraševalne komisije odseka. 

Člen 120. 
Predsednik ima dolžnost, voditi vse seje izpraše-

valnega odbora, določati skupno s podpredsednikom 
dežurstva pri pismenih izpitih, čim pogosteje zaha
jati k pismenim izpitom in gledati na to, da se 
opravljajo izpiti strogo po teh predpisih. 

Člen 121. 

Dežurni učitelji izpraševalnega odbora pri pis
menih izpitih morajo biti zdržema prisotni ter kar 
najstrože gledati na to, da se vrše ti izpiti pravilno. 

Člen 122. 
Završni izpit ni javen, toda učitelji šole, ki niso 

člani izpraševalnega odbora, mu lahko prisostvujejo; 
ne smejo pa dajati kandidatom nikakršnih vprašanj 
in tudi vobče ne vplivati na potek izpita. 

Vsa vprašanja, ki se pretresajo v sejah izpraše
valnega odbora, so stroga tajnost za vse njegove 
člane kakor tudi za ostale učitelje, ki bi kaj zvedeli 
o njegovem delovanju. 

Člen 123. 

Člani izpraševatelji morajo pripraviti listo z'za
dostnim številom vprašanj, kolikršno je pač število 
kandidatov ali skupin, posebe za pismene in posebe 
za ustne izpite, ter jih oddati direktorju teden dni 
pred izpiti. -Če direktor s starejšinami odsekov odo
bri to listo vprašanj, kombinira učitelj po njeni odo
britvi sam vprašanja ter jih odda na listkih v za
pečatenem zavitku direktorju na dan pred začetkom 
izpitov. 

Člen 124. 
Naloge za pismene in ustne izpite se hranijo 

tajno v zapečatenih zavitkih ter se odpro tik pred 
začetkom izpitov, in sicer samo za oni predmet, iz 
katerega se izpit opravlja. 

Kandidati potozajo naloge na listkih ter pišejo 
vsak posamezno ali pa v skupinah. 

Za ustni izpit potegne vsak kandidat posebe 
listek z vprašanji. 

Po vsakem končanem ustnem izpitu shrani di
rektor vsa potegnjena vprašanja v zavodskem ar
hivu pod ključem. 

V. Pismeni izpit. 

Člen 125. 
Pismene izpite opravljajo kandidati iz nastopnih 

predmetov: 
1.) V a r h i t e k t o n s k e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: Téma pismene naloge mora 

obsezati prost sestavek iz njih stroke. Kandidat 
mora dokazati, da je popolnoma vešč književnemu 
materinemu jeziku, da se more v njem jasno in do
ločno izražati; tudi mora pokazati sposobnost zre
lega umevanja. Izdelava traja do 5 ur. 

b) Iz matematike: 3 ali 4 naloge iz predelanega 
gradiva; do 5 ur dela. 

c) Iz statike: 2 ali 3 naloge gradbenih konstruk
cij z izračunom; do 5 ur dela. 

č) Iz opisne geometrije, perspektive in senčenja: 
manjši objekt se perspektivno upodobi in se osenči; 
do 5 ur dela. 

d) Iz armiranega betona: 3 ali 4 naloge, plošča, 
steber, greda; 4 ure dela. 

e) Projektiranje privatnih in kmetijskih zgradb: 
manjša naloga iz privatnih ali kmetijskih in obrtnih 
zgradb z osnovo prereza in s fasado, izdelano s 
svinčnikom; do 10 ur dela. 

2.) V g r a d b e n e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton

skem odseku. 
c) Statika, konstrukcija in armirane, betonske 

konstrukcije: 1 naloga manjšega obsega aH del več
jega objekta; 5 ur dola. 

č) Iz kamenitih mostov: Konstruira se manjši 
most po statičnem izračunu ali del večjega mostu; 
5 ur dela. 

d) Iz zemeljskih del: Za; dano traso se izdela 
konstrukcija spodnjega ustroja z zavarovali ali po
droben načrt za križanje dveh prometnih cest z od-
takanjem ali kaj podobnega; 8 ur dela. 

o) Iz lesenih in železnih mostov: Konstruirajo se 
po danih statičnih rezultatih poedini deli železnega 
in lesenega mostu v zvezi s fundiranjem; 8 ur dela. 

3.) V g r a d b e n o - a r h i t e k t o n s k e m o d 
s e k u : 

Letnik X. 

a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton
skem odseku. 

b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton
skem odseku. 

c) Statika in armirani beton: kakor pod c) v 
gradbenem odseku. 

č) Projektiranje privatnih, kmetijskih in obrtnih 
zgradb: kakor pod č) v arhitektonskem odseku. 

d) Inženjerske gradnje (zemeljska dela, vodne 
stavbe in mostovi): 1 naloga manjšega obsega ali del 
večjega objekta; 4 ure dela. 

4.) V g e o m e t r s k e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: 3 ali 4 naloge iz stereometrije, 

trigonometrije, analitike, algebre in višje matema
tike; 4 ure dela. 

c) Iz geodezije: 3 vprašanja iz računskega dela 
nižje geodezije; 8 ur dela. 

č) Iz nauka o zemljišču; 5 ali 6 nalog iz poznanja 
in Masiranja zemljišč; 4 ure dela, 

d) Iz tehnike kultur: 3 ali 4 naloge iz občega 
dela o odtakanju in namakanju in o obrambi zoper 
poplavo in veliko vodo; 3 do 4, ите dela. 

5.) V s t r o j n e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton

skem odseku. 
c) Iz mehanike: 3 ali 4 manjše naloge iz izračuna 

stebrov, železnih konstrukcij iz prakse z Izračunom; 
4 ure dela. 

č) Iz termodinamike: 3 ali 4 naloge iz teorije in 
uporabe termodinamike; 4 ure dela.. 

d) Iz strojnih elementov in dvigal: 2 ali 3 naloge 
o konstruktivnih delih strojev z izračunom; 4 ure 
dela. 

e) Iz hidravličnih in kaloričnih strojev (loko
motiv): 3 ali 4 vprašanja iz teorije in popisa kon
strukcije; 16 ur dela 

6.) V l a d i j s k o s t r o j n e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton

skem odseku. 
c) Iz mehanike: kakor pod c) v strojnem odseku, 
č) Iz termodinamike: kakor pod č) v »trojnem 

odseku. 
d) Iz strojedelstva: 8 nalog iz ladijskostrojne 

stroke in strojnih elementov v zvezi z nalogami, ki 
so predpisane za izpite ladijskih strojnikov П. in 
I. razreda; 5 ur dela. 

7.) V e l e k t r o t e h n i š k e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton

skem odseku. 
c) Iz mehanike: 3 ali 4 naloge h izračuna ste

brov, konzol, stebrovnih glav, osi in podobno; 4 ure 
dela. 

č) Iz hidravlike: 1 naloga, manjši izračun rak 
(žlebov), cevi, vodnega kolesa, izbor turbine itd.; 
4 ure dela. 

d) Iz obče elektrotehnike (elektrotehniške kon
strukcije): 2 aH 3 naloge, manjši projekti razsvet
ljave, motorjev, transformatorskih postaj, razvodnih 
tabel itd. z izračunom; 16 ur dela» 

8.) V i n d u s t r i j s k o - l e s n e m o d s e k u : 
a) Iz učnega jezika: kakor pod a) v arhitekton

skem odseku. 
b) Iz matematike: kakor pod b) v arhitekton

skem odseku. 
c) Projektiranje in kalkulacije, organizacija1 in 

administracija, ureditev industrijskih obratov in 
nauk o znanstvenem obratovanju: 1 obsežno vpra
šanje, podrobno izdelano; 10 ur dela. 

Člen 126. 

Kandidatom završnega izpita ni dovoljeno, ra
biti zapiskov in knjig, razen če je naloga taka, da 
je to dopuBtno. V tem. primeru: 8e priobči kandida
tom dan prej, katere knjige in zapiske smejo rabiti. 

Člen 127. 
a) Naloge za pismene izpite se hranijo tajno ter 

se objavijo kandidatom tik pred začetkom izpita, 
in sicer vselej samo za oni predmet, iz katerega se 
izpit opravJja. Vsak posrednji aH neposrednji pre
kršek tega predpisa se kaznuje kot disciplinski pre-
grešek h člena1164., točke 10.), uradniškega zakona. 

b) Neposredno, preden se da prva pismena na
loga, opozori predsednik izpraševalnega odbora kan
didate na odredbe pod točko č) tega člena in na po-
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sledice, ki nastopijo, če kandidat prekrši te odredbe. 
To se mora vpisati v zapisnik. 

c) Vsi kandidati enega odseka opravljajo izpit 
skupaj, direktor pa mora poskrbeti, da ima vsak po 
možnosti svojo posebno mizo ali klop. Ves čas izpita 
dežura dežurni učitelj; predsednik in podpredsednik 
pa morata čim pogosteje zahajati k iapitom. 

č) Vsak kandidat mora izdelati svojo nalogo sa
mostalno in brez tuje pomoči, brez dogovarjanja itd. 

Kandidata, ki poizkuša rabiti nedovoljene pri
pomočke, je treba takoj opominjati, opomin pa se 
vpiše v zapisnik. Ob ponovljenem poizkusu ali če 
se ugotovi, da je kandidat ukoristil fenjigo, izpisek 
ali tujo nalogo, ga je treba takoj naznaniti izpraše-
valnemu odboru, da se odkloni kot moralno nezrel 
za leto dni; o tem odloči odbor in naznani to mini
strstvu v poročilu o završnern izpitu. 

Dokler izdeluje kandidat pismene naloge, ne sme 
oditi od izpita, razen v nujni potrebi z dovolitvijo 
dežurnega učitelja. Če kandidat samovoljno odide iz 
učilnice, se smatra, da je izpit prekinil, in ne sme 
ga opravljati pred enim letom. 

Ölen 128. 
Pismeni izpiti se morajo končati po določenem 

razporedu. 
Vsak kandidat odda svoj izdelek s konceptom 

vred enemu izmed nadzornih učiteljev. Ce naloge ni 
izdelal ali je ni dovršil, odda toliko, kolikor je 
izdelal, ali pa samo koncept. 

Člen 129. 
O vsakem pismenem izpitu se vodi zapisnik, v 

katerega je treba vpisati: besedilo naloge, uro, ko se 
je izpit začel, dežuranje učiteljev, kdaj je kandidat 
odšel iz učilnice in Ikoliko časa je ostal zunaj, kdaj 
je oddal izdelek in vse eventualne dogodke pri iz
pitu, opomine itd. Ta zapisnik podpiše dežurni uči
telj. 

Člen 130. 
Pismeni izdelek pregledajo učitelji dotičnih pred

metov in dva določena pregledovalca ter dado skup
no oceno. 

Člen 131. 
Izdelki se ocenjajo tako-le: «odličen» (odličan), 

«prav dober» (vrlo dobar), «dober» (dobar), «za
dosten» (dovoljan) in «nezadosten» (nedovoljan). Ce 
se vsi trije člani strinjajo v oceni, je ta definitivna. 
Če se ne sporazumejo o oceni, jo določi izpraševalna 
komisija >z večino glasov. 

Ölen 132. 
Po končanih pismenih izpitih, ko so vse naloge 

pregledane in ocenjene, najkesneje pa tretji dan, se 
sestane izpraševalni odbor ter odloči o uspehu pis
menih izpitov in o tem, ali naj se kandidat pripusti 
k ustnemu izpitu. 

K ustnemu izpitu se ne smejo pripustiti kandi
dati, ki dobe tri nezadostne ocene, ne glede na pred
met. Ti kandidati se odklonijo po sklepu izpraše-
valnega odbora za leto dni. Ostali kandidati se pri
puste k ustnemu izpitu. 

Pismene naloge se markirajo in so nato hranijo 
v arhivu tri leta. 

VI. Ustni izpiti. 

Ölen 133. 
Ustni izpit se začne najkesneje četrti dan po 

končanih pismenih izpitih. Predsednik izpraševalnega 
odbora priobči kandidatom sklep, da so pripuščeni 
k ustnemu izpitu. 

Kandidatu, odklonjenemu od ustnega izpita, vrne 
direktor takoj letno izpričevalo o dovršenem IV. let
niku s pripombo, da je kandidat opravljal završni 
izpit in da je bil po členu 138. tega pravilnika od
klonjen za leto dni. 

Člen 134. 
Ustni izpiti se opravljajo iz nastopnih predmetov: 

l . ) V a r h i t e k t o n s k e m o d s e k u : 
a) Iz gradbenih konstrukcij: 3 vprašanja, ki mo

rajo obsozati vse tri dele iz gradbenih konstrukcij. 
b) Iz tehnologije: 3 obča vprašanja. 
c) Iz kmetijskih zgradb: 2 ali 3 vprašanja občega 

značaja. 
č) Proračuni: 3 vprašanja iz sestave in obdelave. 
2.) V g r a d b e n e m o d s e k u : 
a) 1rs gradbenih in inženjerskih konstrukcij v 

zvezi s tehnologijo: 3 razna vprašanja iz gradbenih 
in inženjerskih konstrukcij. 

b) Ceste in železnice: 2 ali 3 vprašanja. 

c) Geodezija: 3 ali 4 vprašanja iz nižje geodezijo, 
č) Iz hidrodinamike: 3 obča vprašanja. 
d) Iz proračunov: 2 ali 3 vprašanja. 
3.) V g r ad b e n o - a r h i t e k t o n s k e m o d 

s e k u : 
a) Iz statike in armiranega betona: 3 vprašanja. 
b) Iz gradbene konstrukcije in tehnologije. 
c) Iz osnove zgradb: 2 ali 3 vprašanja. 
č) Iz arhitekture: 2 obči vprašanji. 
d) Iz inženjerske gradnje (zemeljska dela, vodne 

gradbe in mostovi): 2 ali 3 vprašanja. 
e) Iz geodezije: 2 ali 3 obča vprašanja. 
4.) V g e o m e t r s k e m o d s e k u : 
a) k geodezije: 6 vprašanj iz nižje geodezije, iz

ravnalnega računanja, višje geodezije in izdelave 
katastrskih načrtov. 

b) Iz katastrskih predpisov: 3 vprašanja o pred
pisih in vzdrževanju katastra v zvezi z zemljiško 
knjigo. 

c) Iz terenskih del, po končanih izpitih: šest ted
nov terenskega dela iz rekognosciranja, zaznameno-
vanja točk, delo na triangulaciji, poligonskem omrež
ju, generalnem in podrobnem niveliranju. Snimanje 
detailov, klasiranje zemljišč in eventualen izračun 
in kartiranje. 

5.) V s t r o j n e m o d s e k u : 
a) Iz tehnologije: 2 ali 3 vprašanja iz obdelo

vanja kovin in lesa. 
b) Iz hidravličnih strojev in pump: 2 ali 3 vpra

šanja. 
c) Iz parnih kotlov: 2 aH 3 vprašanja iz teorije, 

izračun raznih delov kotla, vrste in način dela. 
č) Iz parnih strojev (turbine in batni stroji): 2 ali 

3 vprašanja iz teorije, izračuna in konstrukcije in. 
dela strojev. 

d) Iz motorjev z notranjim zgorevanjem: 2 ali 
3 vprašanja iz vrste, teorije dela, popisa in izračuna 
motornih delov. 

6.) V l a d i j s k o s t r o j n e m o d s e k u : 
a) Iz tehnologije: kakor pod a) v strojnem od

seku. 
b) Iz strojedelstva: 3 ali 4 vprašanja iz ladijskih 

kotlov, 3 ali 4 vprašanja iz ladijskostrojnih strojev 
in 3 ali 4 vprašanja iz pomožnih ladijskih strojev. 

c) Iz elektrotehnike: 2 aH 3 vprašanja, 
č) Iz ladjedelfltva: 3 aH 4 vprašanja. 
7.) V e l e k t r o t e h n i š k e m o d s e k u : 
a) Iz strojstva: 2 ali 3 vprašanja (iz toplotnih 

in ostalih strojev). 
b) Iz obče elektrotehnike: 3 vprašanja. 
c) Iz praktične elektrotehnike: 3 vprašanja, 
č) Iz elektriških meritev in preizkusom. 
d) Elektrokemija: 3 aH 4 vprašanja iz elektro

kemije. 
e) Iz hidravlike: 3 do 5 vprašanj, obči značaj, 

izračun rak (žlebov), cevi itd. 
8.) V i n d u s t r i j s k o - l e s n e m o d s e k u : 
a) Iz kemije: po eno vprašanje iz anorganske, 

organske in analitične kemije. 
b) Iz tehnologije: po eno vprašanje iz tehnologijo 

gozdarstva, kemijske tehnologije in mehanske tehno
logije. 

c) Iz strojeslovja: 3 vprašanja iz različnih pogla
vij celokupnega gradiva. 

Člen 135. 
Kandidatom, ki dobe pri pismenem izpitu oceno 

«nezadostno» iz predmeta, ki ni naveden v členu 140. 
kot predmet ustnega izpita, se šteje izpit za neoprav
ljenega. 

Člen 136. 

Izpraševalna komisija določi, katerega dne naj 
kateri kandidat opravlja izpit. 

Člen 137. 

Ustni izpiti se v,rše taiko-Ie: 
a) Ustnemu izpitu morajo prisostvovati vsi člani 

s predsednikom. 
b) Izpraševanje iz vsakega predmeta traja 10 

do 30 minut. 
c) Po izprovidnosti izpraševateljev h poedinih 

predmetov sme predsednik izpraševalne komisije ali 
podpredsednik izpraševanje skrajšati ali podaljšati; 
edino on sme dajati poleg učitelja dotičnega pred
meta pomožna vprašanja. 

č) Izpraševanje se vrši v skupinah po predmetih. 
Potegnjenega vprašanja kandidat ne sme zamenjati 
za drugo. 

d) 0 vsakem ustnem izpitu se mora voditi zapis
nik, v katerega so vpiše ob kratkem, kateri kandi
dat je bil na vrsti in kakšna vprašanja je dobil. Ta 
zapisnik podpiše vsa izpraševalna komisija. 

Člen 138. 

Ko so vsi poedini kandidati izprašani iz vseh 
predmetov, odloči izpraševalni odbor o definitivnein 
uspehu kandidatov; dokončni sklep se jim priobči 
ko se konča završni izpit dotične skupine. 

Člen 139. 
Kandidati, ki bi se vedli pri izpitu nevljudno, se 

prvikrat opominjajo, v ponovnem primeru pa se od
klonijo za čas, ki ga določi izpraševalni odbor. 

Če kandidat med opravljanjem pismenih in ust
nih izpitov prekine izpit brez odobritve izpraševalne 
komisije, se smatra, da je odstopil od njega, ne glede 
na to, zakaj ga je prekinil. Tak učenec sme oprav
ljati izpit po sklepu izpraševalnega odbora. 

S k l e p i i z p r a š e v a l n e k o m i s i j e . 

Člen 140. 

a) Čim se z eno skupino kandidatov popolnoma 
konča izpraševanje, odloči izpraševalna komisija o 
ocenah, kakor je to določeno v členu 86. tega pravil
nika. 

b) Za vsakega kandidata in za vsak predmet 
predlaga učitelj dotičnega predmeta ocene, vsa iz
praševalna komisija pa odloči o njih z glasovanjem. 
Ob enaki porazdelitvi glasov odloči glas predsedu
jočega člana. 

Član izpraševalne komisije, ki se ne strinja s 
sklepom, sme podati ločeno mnenje, ki se vpiše v 
zapisnik. 

Tz predmetov, iz katerih se opraviljata pismeni 
in ustni izpit, odloči izpraševalna komisija dokončno 
na podstavi učenčevih ustnih odgovorov po svojem 
prepričanju. 

c) Učenec je završni izpit opravil, če je dobil iz 
vseh predmetov najmanj oceno «zadostno». 

Kandidat, ki bi imel po določitvi ocen slab uspeh 
iz enega predmeta, se odkloni za tri mesece, iz dveh. 
za šest mesecev, iz treh in več pa za leto dni. 

Člen 141. 

Po določenih ocenah da izpraševalni odbor kan
didatu oceno o uspehu vsega izpita po členu 86. 
tega pravilnika. 

N a g r a d e i z p r a š e v a 1 n e m u o d b o r u . 

Člen 142. 

Članom izpraševalnega odbora in izpraševalnih 
•komisij pripadajo te-le nagrade: 

L V junijskem (glavnem) roku: 
a) Ministrski odposlanec ima za vsak dan dela 

od prve seje do konca honorar, ki ustreza 7 hono
rarnim uram. če nadomešča odposlanca direktor, mu 
pripada honorar samo kot direktorju. 

b) Za pismene izpite je računiti učitelju dotič
nega predmeta honorar 3 ur, pregledovalcem po 
2 uri, direktorju in dežurnim učiteljem po 3 ure za 
vsak dan izpita; če je učitelj dotičnega predmeta 
ali pregledovalec za ta predmet tudi; dežurni, ima 
pravico do obeh honorarjev. 

c) Za ustne izpite, ki trajajo ves dan, prejema, 
vsak, član honorar 7 ur, za pol dno pa 4 honorarne 
ure. 

č) Zapisnikar izpraševalnega odbora in izpraše
valnih komisij prejema za vsak dan administrativ
nega dela honorar po 2 uri na dan. 

II. V ostalih rokih: 
a) Popravljalni izpit završnega izpita je redna 

dolžnost izpraševalne* komisije in se ne honorira. 
b) Če je v ostalih izpitnih rokih kaj kandidatov, 

ki opravljajo ves završni izpit, se honorira izpit: 
1.) kakor v junijskem roku, ako je več nego .10 kan
didatov; 2.) za 50 % manj, ako je kandidatov manj 
nego 10. 

Izpričevala. 

Člen 143. 

Med šolskim letom in na koncu šolskega leta smo 
izdajati direktor učencem te-le dokumente: 

1.) Letna potrdila — izpričevala na koncu vsa
kega šolskega lota. 

2.) Pismena potrdila, odhodnice, med šolskim 
letom. 

3.) Diplomo — posebna izpričevala o opravljenem, 
završnern izpitu. 

1.) L e t n a i z p r i č e v a l a . 

• Člen 144. 

Letna izpričevala pišejo razredniki na podstavi 
šolskih katalogov. 
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Pravilno izpolnjena izpričevala- so opremljena s 
predpisanim kolkom, uničenim s šolskim pečatom, 
s številko glavne knjige, s šolskim pečatom iu z raz-
rednikovim podpisom na levi an direktorjevim pod
pisom na desni strani. 

Clcn 145. 

I-/-priče val o obseza številko glavne knjige, Let
nik, odsek, učenčevo ime, njega priimek, dan, me
sec, leto in :kraj- rojstva, ocene o uspehu iz poedinih 
predmetov in završnoga uspeha, oceno iz vedenja, 
število opravičenih in neopravičenih izosta.nkov in 
dan. mesec in leto, ko se je izpričevalo izdalo. 

Člen J 46. 
Ce ima učenec iz enega ali dveh predmetov oceno 

«nezadostno» ter ima po členu 92. tega pravilnika 
pravico do popravljalnega izpita, se mu zapiše v 
izpričevalo, ki je začasno, za ta predmet ocena «ne
zadostno» s pripombo: «popravljalni izpit dovoljen». 
Razpredelek, v 'katerega bi se moral vpisati končni 
uspeh, se prečrta. 

Po uspešnem popravljalnem izpitu se mora za
časno izpričevalo po členih 149.. 150. in 151. tega 
pravilnika- zamenjati za novo izpričevalo. 

Ölen 147. 
Neomenjenim učencem se v zvezi s členom 94. 

tega pravilnika ne izda izpričevalo, ampak dobe ga 
šele po opravljenem naknadnem izpitu. 

2.) P i s m e n a p o t r d i l a 

Ölen 148. 

•o d h o d n i c e. 

• 669 

Tako sestavljeno diplomo podpišejo: predsednik 
izpraševalnega odbora, šolski direktor ali njegov 
namestnik in vsi člani izpraševalne komisije. 

Č. I z d a j a n j e d u p 1 i k a t o v . 

Ölen 154. 

Duplikate diplom, letnih izpričeval in pismenih 
potrdil srne izdajati šolski direktor učencem samo, 
če dokažejo, da upravičeno zahtevajo duplikat-, in 
če šolski direktor usvoji navedene razloge, ki jim 
mora biti priložen .razglas v «Službenih Novinah»,* 
kot tehtne za izdajo duplikata — vse po zakonskih 
predpisih glede izgubljenih dokumentov. 

Ölen 155. 

Na izpričevalo, izdano kot duplikat, je treba za
pisati z rdečo tinto: «Duplikat». 

Podpisanim imenom predsednika izpraševalnega 
odbora, šolskega direktorja, starejšine odseka, raz
rednika in članov komisije mora biti na duplikatu 
vselej pristavljano: «svojeročno». 

Duplikat izpričevala overovi šolski direktor z do-
stavkom: «Da so ta duplikat ujema s podatki tukaj
šnjega originalnega šolskega kataloga, potrjuje...» 

D. D r ž a v n e t a k s e n a i z p r i č e v a l i h. 

Ölen 156. 
Državne takse na izpričevalih se plačujejo s kolki 

po zakonu o taksah. 

Letnik X. 

Ce učenec zapusti šolo v prvem semestru, in siceT 
preden določi učiteljski zbor odseka semestralne 
ocene, t. j . v roku, v katerem nima pravice do let
nega izpričevala., se mu sme izdati na njegovo pis
meno prošnjo pismeno potrdilo, v katerem je treba 
označiti: učenčevo ime in njega priimek, dan, mesec, 
leto in kraj rojstva., odsek in letnik, v katerega je 
hodil, dan, mesec in leto, do katerega- je hodil v 
šolo, oeeno iz vedenja, število opravičenih in ne
opravičenih ur. 

Člen 149. 

Učencu, ki zapusti šolo v poletnem semestru, se 
sme izdati pismeno potrdilo po členu 148.; vanjo 
pa se morajo vpisati tudi ocene iz poedinih pred
metov za zimski semester. 

Člen 150. 

Učenec, ki zapusti šolo v poletnem semestru, ko 
so se že določile letne ocene, nima pravice zahte
vati, da bi se mu izdalo pismeno potrdilo, ampak izda 
se mu letno izpričevalo, v katerem je treba označiti 
uspeli v učenju in vse ostale podatke, navedene v 
členih 143., 144. in 145. toga pravilnika. 

Člen 151. 
Če zahteva učenec pismeno potrdilo zaradi pre

stopa v drugo šolo, je treba v pismenem potrdilu 
izrecno zapisati tudi to-Le pripombo: «Učenec N. N. 
je rodno prijavil svoj odhod in zoper njegov sprejem 
v drugo šolo ni znan tej šoli noben zadržek.» 

Člen 152. 
Če se učenec priglasi k završnomu izpitu in se 

pri njem odkloni za tri ali šest mesecev ali za leto 
dni, mu smo izdati v tem primeru na njegovo pis
meno prošnjo šolski direktor pismeno potrdilo, v lüt
terem morajo biti označeni posamezni podatki iz 
člena. 148. tega pravilnika, s pripombo, da kandidat 
završnega izpita- ni opravil in za koliko časa je bil 
odklonjen. 

3-) D i p l o m a — i z p r i č e v a l o z a v r š n o g a 
i z p i t a. 

Člen 153. 
Po protokolu izpraševalnega odbora- za oprav

ljanje diplomskega »avršnega izpita sestavi razred
nik diplome kandidatom, ki so izpit opravili. 

V diplomi je treba označiti: kandidatovo ime in 
njega priimek, odsek, v katerem se je učil, dan, 
mesec, leto in 'kraj rojstva, domovinstvo, zaporedno 
številko izpitnega kataloga; kandidatovo šolanje 
pred vpisom na tehniško srednjo šolo, dobo šolanja 
na tehniških srednjih šolah (šolska leta in na kateri 
tehniški srednji šoli), uspeh z občo oeeno, s katero 
je kandidat opravil završni izpit, in datum završnega 
izpita. Diploma je opremljena s predpisanim kolkom, 
ki se uniči s šolskim pečatom. 

Člen 157. 

Obliko izpričeval in diplome predpiše minister za 
trgovino in industrijo v zmislu tega pravilnika. 

T r o t j i d e l . 

Učiteljsko osebje. 

1. Kvalifikacija učiteljskega osebja. 

Člen 158. 
Učiteljsko osebje tehniške srednjo šolo sestav

ljajo: 
direktor, 
profesorji, 
suplenti, 
predmetni učitelji in 
strokovni učitelji. 
To osebje se postavlja po uradniškem zakonu. 

Člen 159. 

Za direktorja tehniške srednjo šole sme biti po
stavljen samo inženjer ali arhitekt, ki ima najmanj. 
15 let javne prakse, v prvi vrsti učiteljske. 

Člen 160. 

Za profesorje tehniške srednje šole smejo biti po
stavljeni suplenti-inženjerji, ki so opravili državii 
strokovni izpit pri ministrstvu za- gradbe in praktični 
profesorski izpit, obsezajoč strokovno predavanje 
v letniku iz njih predmetov, po katerem se oceni 
pedagoško in metodično razlaganje kakor tudi za
dostno znanje učnega jezika, nadalje izpit iz šolske 
administracije ter so dovršili tri službena leta, ali 
suplcnti-filozofi z opravljenim profesorskim izpitom 
in dovršenimi tremi leti učiteljske službe ali inže
njer ji in arhitekti iz javne ali privatne službe ob 
istih pogojih kakor suplenti-inženjerji z najmanj 
tremi leti vštevne službe. 

Člen 161. 
Za su plen te se sinejo postavljati oni, ki so diplo

mirali na priznanih fakultetah v državi ali v ino
zemstvu. 

Člen 162. 

Za začasne predmetne učitelje se postavljajo oni, 
ki so uspešno prebili završni izpit na srednji stro
kovni šoli. V zakonskem roku morajo opraviti uči
teljski strokovni izpit po pravilniku, ki ga je pred
pisalo ministrstvo za- trgovino in industrijo o oprav
ljanju teh izpitov.. 

Člen 163. 

Za strokovne učitelje se smejo postavljati oni, 
ki so dovršili strokovno šolo svoje stroke, s čim 
boljšo prakso. 

Člen 164. 
Vse osebje po členih 158. do 163. tega pravil

nika- se razvršča po zakonu o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih. 

Člen 165. 

Če ni rednih učiteljev, se smejo postavljati po 
potrebi tudi honorarni učitelji; toda imeti morajo 
kvalifikacijo, enako kvalifikaciji profesorjev, suplen-
tov ali strokovnih učiteljev. 

Te honorarne učitelje postavljajo: ministrstvo za 
trgovino in industrijo, odnosno šefi oddelkov tega 
ministrstva, in veliki- župani na predlog direktorja 
dotične šole. 

Člen 166. 

Šoli načeluje direktor, poedinim odsekom nače-
lujejo starejšine odsekov, letnikom pa načelujejo 
razredniki. 

Starejšine odsekov postavlja ministrstvo za trgo
vino in industrijo na predlog, ki ga poda učiteljski 
zbor odseka; razrednike pa postavlja za dotično šol
sko leto šolski direktor. 

Člen 167. 

Šolsko upravo sestavljajo direktor in starejšine 
odsekov. 

2. Šolski direktor. 

Člen 168. 
Šolski direktor načeluje zavodu, ga zastopa in 

upravlja po zakonu, predpisih, pravilih in naredbah 
ministrstva za trgovino in industrijo. Neposredno so 
mu podrejeni glede ojjravljanja svoje dolžnosti vsi 
učitelji in ostali' uslužbenci zavoda, 

* V Sloveniji objava v Uradnem listu. Op. ur. 

Člen 169. 
Direktor ima te-le dolžnosti in pravice: 
1.) Vodi vse dopisovanje in nadzira ves zavod 

glede vzdrževanja, ureditve in upravljanja celokupne 
šolske imovine. 

2.) Vodi in zasleduje ves pouk na zavodu ter pazi 
na izobražanje in vzgajanje učencev. 

^ 3.) Prihaja k učnim uram, pregleduje delovanje 
učiteljev, jim daje potrebna navodila za delovanje in 
skrbi, da vestno opravljajo dolžnost. 

4.) Skrbi za popolnjevanje stalnih in honorarnih 
učiteljskih mest, 

5.) Odreja nadomeščanje odsotnih učiteljev. 
6.) Odreja razrednike, starejšine delavnic, varuhe 

laijižnic in kabinetov ter odreja učitelje na dnevna 
dežurstva. 

7.) Vpisuje učence. 
8.) Določa razpored izpitov ter jih vodi. 
9.) Sestavi vsako leto razpored predavanj in ur. 

10.) Vodi in nadzira vse dijaške in druge fonde 
svojega zavoda. 

11.) Predseduje sejam. 
12.) Dovoljuje po členu 110. uradniškega- zakona 

učiteljem odsotstva do treh dni, vsej šoli pa. iz opra
vičenih vzrokov en dan. Daljša odsotstva dovoljuje 
ministrstvo na predlog šolskega, direktorja. 

13.) Upravičen je, kaznovati učitelje in ostalo 
podrejeno osebje po disciplinskih predpisih urad
niškega zakona. 

14.) Daje podrejenemu osebju oceno, ko pridobi 
pravico do višje skupine ali do višje stopnje. Oceno 
zapiše na. prošnjo, ki jo pošlje pristojnemu višjemu 
oblastvu. 
. 15.) Kadar je šolski direktor bolan ali odsoten, ga 
nadomešča starejši učitelj, ki ga- odredi direktor. 

16.) Med šolskimi počitnicami odredi odsotni di
rektor svojega, namestnika, kar sporoči ministrstvu. 

3. Učitelji. 

Člen 170. 
Vsi učitelji imajo dolžnost, opravljati poverjeno 

službo redno in točno, so pokoravati direktorjevim 
naredbarn. čuvati ugled zavoda ter se vobče povsem 
ravnati po šolskih.predpisih in po zakonu o držav
nih uradnikih. 

Člen 171. 
Glavne dolžnosti vseh učiteljev so te-le: 
1.) Odrejene predmete predavajo po predpisanih 

programih in po danih navodili]]. 
2.) Predavanja opravljajo redno, jih začenjajo in 

končujejo točno o pravem času. 
3.) -Ravnajo se po delovnem programu. 
4.) Vodijo točno predpisane dnevnike. 
5.) Čuvajo poverjene stvari, knjige in kabinete; 

za. to so moralno in materialno odgovorni. 
6.) Če obole ali če so drugače zadržani, morajo 

direktorju vselej o pravem času naznaniti svoj iz
ostanek in poiskati za krajša od.sotstvovanja nado
meščanje. 

7.) Po naredbi šolskega direktorja ali starejšine 
odseka nadomeščajo odsotne ali bolne učitelje. 
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8.) Izvršujejo vse naredbe šolskih oblastev. 
9.) Skrbe ob vsaki priliki, da navajajo učence na 

delo, red, čistoto in dostojnost. 
10.) Z vedenjem in dostojnim nastopanjem mo

rajo biti učencem za zgled. 
11.) Noben učitelj ne sme oditi nad tri dni iz sta-

novališea, dokler ne obvesti šolske uprave. Ce želi 
prebiti učitelj velike šolske počitnice izven države, 
mora imeti po ugodnem direktorjevem mnenju dovo
litev ministra za trgovino in industrijo. 

12.) Nikakor in nikoli ne sme ne učitelj ne član 
njegove rodbine privatno pripravljati učencev svoje 
šole. 

4. Starejšina odseka. 

Člen 172. 

Starejšina odseka ima te-le dolžnosti: 
1.) Vodi celokupno skrb v svojem odseku, kon

trolira delovanje učiteljev in razrednikov v njem 
ter daje sporazumno a šolskim direktorjem navodila 
za čim uspešnejše delovanje v odseku. 

2.) Starejšina odseka mora skrbeti, da postopajo 
učitelji z vsemi učenci enako in da vzdržujejo čim 
tesnejšo zvezo v učnih predmetih, tako da se doseže 
s složnim delovanjem čim boljši napredek; upravičen 
je, prisostvovati predavanjem vseh učiteljev v svo
jem odseku. 

3.) Starejšina odseka mora paziti, da na nikakr
šen način ne izpodkopava ugleda poedinih učiteljev 
pred učenci; vse izpremembe o načinu delovanja vrši 
sporazumno z učitelji dotičnih predmetov; če se no 
sporazume z njimi, priobči stvar v odločitev direk
torju ali učiteljskemu zboru odseka. Prav tako no 
smejo izpreminjati učitelji delovanja brez sporazuma 
s starejšino odseka in brez njegove odobritve. 

4.) Sporazumno z direktorjem daje vsa potrebna 
navodila za delo v delavnicah, priskrbuje potrebne 
nariske, po katerih je treba delati v delavnicah itd. 

5.) Na koncu šolskega leta poskrbi sporazumno 
z razredniki in z učitelji dotičnih predmetov, da se 
učenci namestijo in zaposlijo v podjetjih za ferialno 
prakso. 

6.) Med šolskim letom se sporazumeva s poedi-
nimi učitelji, kam naj se vodijo učenci na ekskurzije; 
če je treba, jih vodi sam, toda vselej z dovolitvijo 
in vednostjo šolskega direktorja. 

7.) Starejšina odseka sklicuje sporazumno s šol-
skjm direktorjem in z razredniki učiteljski zbor od
seka na redne in izredne sestanke. 

Člen 173. 
Na koncu vsakega semestra predloži starejšina 

odseka sporazumno z razredniki in po sklepu učitelj
skega zbora svojega odseka šolskemu direktorju 
ta-le poročila: 

I. O p o u k u i n d e l o v a n j u v o d s e k u : 
1.) Ali se je vršil pouk redno brez ovir in mo-

titev. •«• 
2.) Ali so učitelji predelali sorazmeren del pro

grama in, če ga niso, zakaj ga niso. 
3.) K a k š e n je uspeh v poedinih predmetih (z 

ari tmetično sredo z dvema decirnalkama uspeha v 
vsakem obveznem predmetu). 

4.) Kakšen je obči uspeh iz vedenja in pridnosti 
v poedinih letnikih. 

5.) Kaj je ukrepal učiteljski zbor odseka za iz
boljševanje pouka in o vzgajanju učencev. 

6.) Zahajanje starejšine odseka k učnim uram. 
7.) Ali je bilo kaj poučnih ekskurzij . 
8.) Sestanki in važnejši sklepi učiteljskega zbora 

odseka (število ses tankov) . 
II . S t a t i s t i k a u č e n c e v . 

1.) Število učencev v začetku in na koncu se
mestra. 

2.) Število sprejetih, odpuščenih in izbrisanih (ali 
izostalih) učencev. 

3.) Statistika slabih učencev (število učencev, 
ki so bolovali). 

4.) Solski obisk (število opravičenih in neopra
vičenih izostankov). 

6.) Kaznovanje učencev (število učencev, ki so 
jih kaznovali: razrednik, učiteljski zbor odseka, di
rektor in celokupni učiteljski zbor). 

Ш. L e t n o p o r o č i l o . 
V letnem poročilu predloži starejšina odseka 

direktorju te-le podatke: 
1.) Katere učne knjige so se rabile med letom 

za poedine predmete. 
2.) Katere pismene naloge so se dajale učencem 

iz poedinih predmetov, njih število in obseg dela. 
3.) Ali so hodili na ekskurzije, kdaj, na kakšne 

in s katerimi učitelji (najkrajši popis delovanja na 
ekskurzijah). 

4.) Ali se je dovršil program iz vseh predmetov 
in, če se ni, zakaj se ni in v kolikem obsegu je bil 
dovršen. 

5. Razredniki. 

Člen 174. 
Vsak letnik ima svojega razrednika, ki ga po

stavi v začetku leta šolski direktor. Razrednik sme 
biti samo profesor, po potrebi pa tudi suplent ali 
predmetni učitelj; v poslednji vrsti se smejo od
rediti tudi honorarni učitelji. 

Za razrednike je treba izbirati po možnosti uči
telje, ki imajo v dotičnom letniku največ ur. 

Člen 175. 

Bolnega ali odsotnega razrednika nadomešča naj
starejši učitelj tega letnika. 

Člen 176. 
Razrednik ima te-le dolžnosti: 
1.) Pazi na vedenje učencev v šoli in izven šole. 
2.) Priobči v začetku leta učencem pravila o ve

denju, med šolskim letom pa jim priobčuje vse na
redbe, ki jih sklenejo direktor, celokupni učiteljski 
zbor in učiteljski zbor odseka. 

3.) Pazi na šolski obisk. 
4.) Opravičuje učencem izostanke, ob nerodno

stih pa mora o tem. poročati direktorju. 
5.) Obvesti roditelje učencev ali njih varuhe 

sredi vsakega semestra o slabem uspehu učencev iu 
na koncu vsakega semestra o celokupnem uspehu. 
Prav talco vpisuje v dijaško knjižico vse kazni in 
opazk«; učenec predloži knjižico roditelju na vpo
gled, razrednik pa pazi na to, ali je sprejel roditelj 
kazni in opazke na znanje. Skrbi za izvrševanje vseh 
kazni. 

6.) V svojem letniku odredi vsak teden reditelje 
in njih namestnike. 

7.) Poroča učiteljskemu zboru odseka o vseh 
težjih prekrških šolskega reda in discipline. 

8.) Vodi in piše imenik in dnevnik svojega let
nika. 

9.) Vodi in piše glavno knjigo učencev svojega 
letnika. 

10.) Izpolnjuje dijaške knjižice. 
11.) Piše in sopodpisuje letna izpričevala. 
12.) Učencem sme dajati en dan odsotstva, 
13.) Šolskemu direktorju oddaja prošnjo učencev. 

6. Šolski tajnik. 

Člen 177. 
Vsaka tehniška srednja šola ima svojega tajnika, 

ki opravlja administrativne posle na šoli. 

Člen 178. 

Šolski tajnik vodi vse administrativne posle na 
šoli, kakor: vložni zapisnik, register, seznamke, ar
hiv, izdelovanje statistike, vodi zapisnik pri sejah 
celokupnega učiteljskega zbora itd. Tajnik je pod 
neposrednjo upravo in neposrednjim nadzorstvom 
šolskega direktorja, od katerega dobiva vsa potreb
na navodila in vse naredbe o šolskem delovanju. 

Člen 179. 
Šolski tajnik je zgolj administrativna oseba. 

Člen 180. 
Ce šola nima svojega stalnega tajnika, odredi 

šolski direktor učitelja, ki opravlja tajniško dolž
nost začasno poleg svoje redne učiteljske dolžnosti. 

V tem primeru gre tajniku honorar, in sicer: 
a) na zavodih, ki imajo do 150 dijakov, 4 hono

rarne ure na teden; 
b) na zavodih s 150 do 250 dijaki 6 ur na teden; 
c) na zavodih z 250 do 350 dijaki 8 ur na teden; 
č) na zavodih s 350 do 500 dijaki 10 ur na teden; 
d) na zavodih s 500 do 1000 dijaki 12 ur na teden. 
Število učencev se računi od števila, vpisanega 

v začetku šolskega leta. 

7. Starejšina delavnice. 

Člen 181. 
Vsaka delavnica ima svojega starejšino, ki je 

pod nadzorstvom šolskega direktorja, odnosno sta
rejšine odseka. Starejšino delavnice odredi šolski 
direktor na predlog onega starejšine odseka, v čigar 
območju je delavnica, izmed učiteljev ali najstarej
ših in najspretnejših mojstrov. 

Člen 182. 

Starejšina delavnice ima te-le dolžnosti: 
1.) Vodi vso skrb o poslovanju in napredovanju 

delavnice, ki mu je poverjena. 
2.) Dela. in daje vsa potrebna navodila, ostalemu 

podrejenemu in pomožnemu osebju svoje delavnice. 
3.) Vodi inventar o strojih, orodju, materialu itd. 

svoje delavnice ter jo odgovoren za vse orodje, ves 
material, vse stroje itd., ki so mu poverjeni v oskr
bovanje. 

4.) Ima pravico, podajati starejšim odseka pred
logo o načinu praktičnega pouka, o potrebnih na
bavah in popravilih strojev, orodja in materiala. 

5.) Upravlja lekarno delavnice in pazi nanjo. 

8. Varuh kabineta. 

Člen 183. 
Vsak kabinet učil (instrumentov) ima svojega 

varuha, ki ga postavi šolski direktor izmed stalnih 
učiteljev dotične stroke. 

Člen 184. 

Varuh kabineta ima te-le dolžnosti: 
1.) Skrbi za svoj kabinet, ga ureja, popolnjuje 

in vodi inventar. 
2.) Predlaga starejšini odseka, odnosno šolskemu 

direktorju, sporazumno z učitelji dotične stroke 
nabave novih učil in eventualno popravila starih učil. 

9. Knjižničar. 

Člen 185. 

Knjižničarja postavi šolski direktor izmed stal
nih učiteljev. 

Knjižničar ima te-le dolžnosti: 
1.) Oskrbuje šolsko knjižnico, nariske in modele, 

ki ne spadajo v zbirko fizikalnih, kemijskih, tehno
loških in drugih kabinetov pri poedinih odsekih. 

2.) Vodi inventar o vseh knjigah, nariskih in 
drugih stvareh, ki pripadajo knjižnici. 

3.) Ima vedno v redu šolske knjige, ki so mu 
poverjene, jih izposoja učiteljem ter določi poleg 
rednih predavanj vsaj trikrat na teden čas, v kate
rem izposoja knjige, ko nima predavanj. 

Knjižničar jo moralno in materialno odgovoren 
za vse knjige, nariske in modele, kar mu jih je po
verjenih. 

10. Šolski zdravnik. 

Člen 186. 
Šolski zdravnik je kot honoraren učitelj podrejen 

neposredno šolskemu direktorju ter mora prejemati 
od njega v.sa potrebna navodila za svoje delovanje 
glede šolske higiene. 

Člen 187. 
Šolski zdravnik ima te-le dolžnosti: 
1.) Vodi „vso skrb o zdravstvenem stanju vseh 

učencev na šoli, o udobnostih in zdravstvenih raz
merah učilnic, delavnic in drugih prostorov. Daje 
vsa potrebna navodila, po katerih naj se ravnajo v 
zdravstvenem pogledu učenci v šoli in izven nje, da 
se ustvarijo z ureditvijo vseh prostorov na vsem za
vodu najugodnejši higienski pogoji. 

2.) V začetku vsakega šolskega leta mora pre-
gledati vse učence brez Tazlike in paziti na to, ali je 
vsak učenec zadosti telesno in duševno zdrav za 
delo, ki se zahteva na šoli. 

3.) Med vsem letom mora vsaj enkrat na mesec 
pregledati vse učence in odstraniti vsakega učenca, 
ki ima nalezljivo bolezen. Na direktorjev poziv iz
vrši potrebni progled poedinih učencev in da po
trebna navodila. Ob nalezljivih boleznih prihaja čim 
pogosteje v zavod ter predlaga preventivna sredstva. 

4.) Zdravnik mora voditi statistiko o razvoju in 
napredku učencev, predložiti o tem na koncu vsa
kega šolskega leta izčrpen pregled o celokupnem 
svojem delovanju in predlagati, kaj se ukreni, če je 
kaj škodljivo vplivalo na zdravje učencev. 

5.) Na zahtevo šolskega direktorja mora šolski 
zdravnik posečati bolne učence ali vsaj njih stano
vanja, ki so sumna, da vplivajo škodljivo na zdravje 
učencev. 

6.) Ce se razkužijo zavod in poedini oddelki, mora 
zdravnik kar najstrože osebno gledati na to, da se 
izvrši razkužitev pravilno in o pravem času. 

7.) Daje navodila, kako naj se izvrši prva pomoč, 
ob nezgodi v zavodu. 

8.) Nabavi ob stroških šole najpotrebnejša ob-
vezila in zdravila ter pouči osebe, ki so za to od
rejene, kako naj se v poedinih primerih izvrši prva, 
pomoč, dokler ne pride sam v šolo. 



97. 671 Letnik X. 

9.) Za redna predavanja iz higiene v šoli ima 
zdravnik poseben honorar za vsako uro kakor uči
telji šole. 

10.) Za .vse naredbe, ki naj jih izda zdravnik šoli, 
je treba odobritve šolskega direktorja. 

11.) Zdravnik mora predlagati, šolskemu direk
torju o pravem času, kaj vse naj se nabavi, da bi čim 
uspešneje opravljal svojo dolžnost. 

11. Učiteljski zbor odseka. 

Člen 188. 

Učiteljski zbor odseka sestavljajo vsi učitelji 
(profesorji, suplenti, predmetni učitelji in strokovni 
učitelji), staJni in honorarni, ki predavajo v tem 
odseku, predseduje pa mu starejšimi odseka. 

Člen 189. 

Učitoljski zbor odseka, sklepa z večino glasov; če 
so glasovi razdeljeni, odloči gla.s predsedujočega 
člana, ki glasujo vodno poslednji, razen v primeru, 
določenem v členu 89. 

Člen 190. 

Učiteljski zbor odseka ima soje ob času, ko ni 
pouka, ter so sestane na poziv svojega starejšmo. 
Sestati se mora najmanj dvakrat na semester. Ce je 
treba, se smejo sklicevali-tudi izredne seje. To seje 
so za vse učitelje obve.zne. 

Člen 191. 

O celokupnem delovanju učiteljskega z'bora so 
vodi poseben zapisnik in vsi sklepi se priobčujejo 
pismeno v odobritev šolskemu direktorju. 

Člen 192. 

Učiteljski zbor odseka se bavi s temi stvarmi: 
1.) Posvetuje se in preizkuša načine za čim uspeš

nejše in boljše delovanje v odseku. 
2.) Določa način, kako naj učitelji enako posto

pajo z učenci ter vzdržujejo zveze in edinstvo v 
pouku. 

3.) Skrbi za telesni napredek učencev. 
4.) Posveluje se, kaj je treba ukreniti glede onih 

učencev, katerih vedenje ali učenje zahteva večje 
i.adzcrstvo. 

5.) V svojem območju izreka kazni učencem ob 
disciplinskih pregreških. 

6.) Po ocenah, prejetih od učiteljev dotičnih pred
metov, in po referatu razrednikov sklepa, kateri 
učenci naj prestopijo v višji letnik in kateri naj 
letnik ponavljajo. 

7.) Predlaga vso potrebno nabave «i odsek, za 
delavnice, kabinete, knjižnice itd. 

8.) Vsa sporna vprašanja-, ki se no bi mogla rešiti 
v učiteljskem zboru odseka, predlaga starejšhia od
seka pismeno šolskemu direktorju, ki jih predloži 
v dokončno odločitev celokupnemu učiteljskemu 
zboru. 

12. Celokupni učiteljski zbor. 

Člen 193. 

Celokupni učiteljski zbor sestavljajo direktor in 
učiteljski zbori vseh odsekov. Po posebni potrebi se 
udeležujejo njih posvetovanj ludi honorarni učitelji; 
šolski, zdravnik pa se jih udeležuje samo glede stvari, 
ki se nanašajo na zdravstvene razmere učencev ali 
zavoda. 

Člen 194. 

Celokupni učiteljski zbor se sestaja po potrebi 
in na poziv šolskega, direktorja, ob času, ko ni 
pouka. 

Člen 195. 

Predsednik celokupnega, učiteljskega, zbora, je 
šolski direktor, kadar pa jo odsoten, namestnik, ki 
ga odredi direktor; če ni odredil namestnika, pred
seduje seji po činu najstarejši učitelj. 

Člen 196. 
Celokupni učiteljski zbor sklepa z večino glasov; 

če- so glasovi razdeljeni, odloČi glas predsedujočega, 
člana. 

Sklepe celokupnega učiteljskega zbora izvršuje 
direktor. 

Člen 197. • 

O vsem razpravljanju celokupnega učiteljskega 
zbora v seji se vodi zapisnik, v katerega se točno 
vpi-sujejt? vsi predlogi in sklepi, ki so bili v soji 
učinjeni in sprejeti. 

Zapisnik podpišejo direktor in vsi prisotni uči
telji. 

Člen 198. 

Ce se direktor ali njegov namestnik ne strinja « 
sklepom celokupnega učiteljskega zbora, ki je bil 
sprejet zoper pravilnik o tehniških srednjih šolah, 
ali če še direktor vobče ne strinja z njim, ga pošlje 
v končno odločitev ministrstvu za trgovino in indu
strijo. 

Člen 199. 

Celokupni učiteljski zbor ima tenie dolžnosti: 
1.) Po poročilih, ki mu jih podajajo starejšine po-

edinih odsekov, ukrepa, česar je treba za čim uspeš
nejše delovanje in čim boljši pouk v šoli. 

2.) Sklepa o vseh potrebnih nabavah za. zavod, o 
ureditvi v delavnicah, kabinetih, laboratorijih in 
knjižnicah. 

3.) Sprejema in pretresa vse pritožbe in zahteve. 
4.) Razpravlja o higienskih razmerah v zavodu. 
5.) Izreka, kazni učencem ob disciplinskih pre

greških. 
6.) Sprejema na znanje poročila in sklepe učitelj

skega zbora odseka. 
7.) Določa velikost podpore siromašnim, učencem 

in odloča, kateri učenci naj prejemajo to podporo. 
8.) Razpravlja na koncu vsakega šolskega leta o 

izvajanju učnega načrta-, o doseženem učnem smo
tru, o zapaženih nedostatkih, o končnem uspehu'itd. 

9.) Dogovarja se o izpremembi programa, učnega 
načrta in pravilnika ter podaja svoje predloge po 
direktorju ministrstvu za trgovino in industrijo. 

13. Obvezne in honorarne tedenske ure učiteljev. 

Člen 200. 

Učitelji morajo imeti spodaj določeno število te
denskih ur: 

1.) Direktor 3 do 5 ur. 
2.) Profesorji, ki predavajo predmete, iz .katerih 

se izdelujejo pismene naloge, in oni z več nego 20 
službenimi leti 18 ur. 

3.) Profesorji z manj nego 20 službenimi leti 
20 ur. 

4.) Suplenti z več nego 2 službenima letoma 
18 ur na teden. 

5.) Suplenti z manj nego 2 službenima letoma 
15 ur na teden. 

6.) Začasni predmetni učitelji in pre4.lme.t11i uči
telji 22 ur. 

7.) Strokovni učitelji mojstri 24 ur s 4 urami ob
veznega dela v delavnicah za pripravljanje ali po
trebo šole. 

8.) Pomočniki mojstrov 30 ur. 
9.) Stalnim honorarnim učiteljem se določa vi

šina honorarja po številu ur. 
10.) Honorarni učitelji se plačujejo od ure. 

Člen 201. 

Vsi redni učitelji: profesorji, suplenti, predmetni 
učitelji in mojstri, morajo prevzeti po potrebi preko 
določenega števila ur še do 8 honorarnih ur na 
teden. 

Člen 202. 

Opravljanje posebnih dolžnosti se honorira direk-
| torju in učiteljem t a k o l e : 
j I.) -Direktorju kakor 8 ur na teden v vsem letu, 

ne glede na praznike in počitnice. 
2.) Starejšim odseka kakor 4 ure na teden med 

desetmesečnim šolskim letom. 
3.) Razrednik, starejšimi delavnice, knjižnice, va

ruhi kabinetov so honoriraju, čo opravljajo polog po
polne redne dolžnosti tudi to posebno dolžnost, ka
kor za 2 uri na teden, ne glede na praznike, odmore, 
počitnice itd., in sicer za 10 mesecev delovanja. 

Člen 203. 

Šolskemu zdravniku pripadajo za posle po' čle
nu 187. tega pravilnika, do 200 učencev 4 teoretične 
ure na teden, za vsakih nadaljnjih 100 učencev pa
še po ena teoretična, ura več. 

Člen 204. 

Vsi redni in honorarni učitelji, suplenti. pred
metni in strokovni učitelji morajo 'nadomeščati od
sotne učitelje. Direktorja nadomešča, kadar je od
soten, najstarejši učitelj. Za to nadomeščanje pre
jema direktorjev honorar. 

Člen 205. 

Kadar jo odsoten starejšhia odsoka, ga nadome
šča najstarejši učitelj iste stroke s pravico kakor v 
prednjem členu. 

Člen 206. 

Nagrada za honorarne ure znaša: 
a) Za direktorje, profesorje in suplente 30 dinar

jev od ure. 
b) Za začasne predmetne in predmetne učitelje 

20 dinarjev od ure. 
c) Za strokovne učitelje-mojstre 15 dinarjev od 

ure. . 
č) Za pomočnike mojstrov 12 dinarjev od ure. 
Minister za trgovino in industrijo sme glede na 

obče ekonomske razmere to nagrado zvišati ali zni
žati. 

Č e t r t i d e l . 

Prijava, razne t iskovine, razstave in 
predavanja. 

1. Prijava. 

Člen 207. 

Vsak učenec predloži v začetku šolskega leta 
šolski upravi prijavo, po kateri se vpisuje. 

Predloženo prijavo izpolni učenec sam, podpiše 
pa jo roditelj ali varuh. 

S pri javo. vred predloži učenec izpričevalo in 
dnevnik ferialne prakse po L, II. in Ш. 'letniku. 

2. Dijaška knjižica. 

Člen 208. 

V začetku vsakega šolskega leta dobi učenec 
overovljeno dijaško knjižico, ki mu služi za legiti
macijo; nositi jo mora vedno pri sebi t-ет jo pokazati 
ob vsaki potrebni priliki. 

Dijaška knjižica obseza: fotografijo, učenčevo 
ime in njega priimek, zaporedno številko g.la.vne knji
ge,* podatke o rojstvu, letnik in odsek, šolsko leto, 
za katero velja, lastnikov, razrednikov in direktorjev 
podpis in pečat zavoda, 

3. Obrazci za dnevnike, kataloge;%lavne knjige itd. 

Člen 209. 

Ministrstvo za. trgovino in industrijo predpiše 
j zaradi enotnosti za vse tehniško srednjo šole nak-
i nadno potrebne obrazce za dnevnike, kataloge, 

lavne knjigo itd. 

4. Šolske razstave. 

Člen 210. 

Vsaka šola mora prirediti najmanj vsako četrto 
Lefo šolsko razstavo. 

Na teh razstavah se razstavljajo občinstvu na 
ogled grafična in delavniška dela učencev. 

Celokupni učiteljski zboT odredi izmed sebe uči
telje, ki sestavljajo razstavni odbor, ter določi, ko
liko časa naj traja razstava. 

Dolžnost razstavnega odbora je. predhodno od
brali in oceniti, katera dela učencev naj se razsta
vijo, 1er izvršiti potreben razpored in vse priprave* v 
določenih prostorih. Razstavni odbor mora izvesti 
organizacijo razstavljenih del tako, d a pokaže raz
stava napredek in strokovno delovanje v vsej šoli, 
ne pa samo v poedinih odsekih. 

Če šolska uprava ne bi imela, v svojem proračunu 
določenega kredita, sme pobirati od posetnikov raz
stave vstopnino ali prostovoljne prispevke, da pokrije 
razstavne stroške. 

Po končani ra.zsta.vi položi razstavni odbor celo
kupnemu učiteljskemu zboru obračun o svojem delo
vanju; eventualen presežek dohodkov se odda šol
skemu fondu. Uspela dela sme celokupni učiteljski 
zbor nagraditi iz tega fonda. Če se pokaže potreba, 
sme šolska uprava razpisati natečaj med učenci. 

5. Javna predavanja. 

Člen 211. 

Šolska uprava prireja'-ob praznikih ali izven šol 
skih ur javna strokovna predavanja, ki naj dajo 
učencem in občinstvu širše znanje iz tehniške stroke, 
književnosti in zgodovine. 

Predavanja smejo imeti poleg učiteljev šole tudi 
izvenšolske osobe, ko predhodno šolska uprava ugo
tovi, da bodo ta predavanja koristila o l i i izobrazbi 
učencev in občinstva. 

Za poedina predavanja smejo rabiti predavatelji 
instrumente šole, glede katerih spozna šolska upra
va, da se morejo dati v ta namen. Trošiti kakršen
koli šolski material za»javna predavanja ni dopustno. 

Zaradi nabave materiala, posnemkov itd. za po
trebo predavanj ali drugih potrebščin določa šolska 
uprava sporazumno s prodavateljem vstopnino. 



97. 672 Letnik X. 
Dohodki od vstopnine se stekajo v poseben šolski 

fond, ki ga upravlja poseben .odbor pod nadzorstvom 
šolske uprave. Dela, posnemki itd., ki se nabavijo iz 
tega fonda, ostanejo svojina šole. 

Predavateljem se sme določiti po sporazumu za 
ta namen tudi izvesten honorar iz fonda. 

O' upravljanju šolskega fonda predpiše vsaka 
šolska uprava pravilnik, ki pa ga mora odobriti mi
nistrstvo za trgovino in industrijo. 

P e t i d e l . 

Inspekcija pooka. 

Člen 212, 
Minister za trgovino in industrijo nadzira pouk 

in celokupno delovanje na tehniških srednjih šolah 
po oddelku za trgovinski in obrtni pouk. 

Prehodna odredba. 

Člen 213. 
Ko stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo ve

ljati vsa pravila in vsi predpisi, кат jih je veljalo 
doslej v raznih krajinah kraljevine. 

Končna odredba. 

Člen 214. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpise mini
ster za trgovino in industrijo. 

V B e o g r a d u , dne 28. avgusta 1928.; 
št, 19.005/VII. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi veflkega župana mariborske 
. oblasti. 

Vet. br. 51/43. 

Izkaz o stanja iivalskih kužnih bolezni 
v območja mariborske oblasti 

x dne 8. oktobra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 1 dvorec). 

Maribor, desni breg: Modraže (Novake 1 dvorec). 
Prelog: Dekanovec (Novakovec 24 dvorcev), Gori
čan (Goričan 1 dvorec), Hodošan (Hodošan 3 dvorci), 
Legrad (Legrad 3 dvorci), Sv. Marija (Sv. Marija 
9 dvorcev). Ptuj: Slovenja vas (Gerečja vas 1 dvo
rec), Trnovec-Sela (Barislovci 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 

Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 
Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 

S v i n j s k a ' k u g a . 
Celje: Žalec (Žalec 3 dvorci). Ljutomer: Bunčani 

(Bunčani 5i dvorcev), Gornja Radgona (Gornja 
Radgona 2 dvorca). Maribor, desni breg: Račje 
(Račje 1 dvorec). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob 
Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), Plač (Plač 1 dvorec), 
Selnica ob Dravi (Selnica 1 dvorec). Prelog: Draško-
vec (Oporovec 1 dvorec), Goričan (Goričan 3 dvorci). 
Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). Ptuj: 
Cirkovci (Dragonja vas 1 dvorec, Mihovci 6 dvorcev), 
Mezgovci (Mezgovci 14 dvorcev), Slomi (Žamenci 
1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 
2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec), St. Janž -na Dravskem polju (Starše 
3 dvorci), Sv. Trojica v Halozah (Gorca 1 dvorec), 
Zgornja Pristava (Popovci 4 dvorci). Slovenjgradec: 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvorcev), Topolščica 
(Topolščka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Griže (Sv. Pongrac^l dvorec), Žalec (Vrbje 

1 đvorec). Čakovec: Čakovec, trg (Buzovec 1 dvo
rec). Maribor, desni breg: Laporje (Laporje 1 dvo

rec), Spodnja Nova vas (Spodnja Nova vas 1 dvo
rec), Spodnja Polskava (Spodnja Polskava 2 dvorca). 

V M a r i b o r u , dne 8. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Prods. 604/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Odda se I I . m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a 

pri okrožnem sodišču v C e l j u . 
Obenem se oddado vsa mesta okrajnih sodnikov, 

sodnih predstojnikov in sodnikov, ki bi se izpraznila 
tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj izrecno navedejo vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 5. oktobra 1928. 

S 8/26—61. 2109 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: Z a p u š č i n a po J a n k u Mo
ri i c u, trgovcu v Ljubljani. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št, 
S 8/26 o imovini te prezadolženke, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 2. oktobra 1928. 

S 18/27—155. 2110 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Vinko V a b i č, trgovec v Žalcu. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev se določa narok na 
dan 2 6. n o v e m b r a 1928. ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št, 2. 

Prezadolženec in porok morata priti k naroku 
osebno. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 5. oktobra 1928. 

S 8/28—1. 2111 
Konkorzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Gregorja B 1 a -
žona^ urarja v Novem mestu, kot imetnika neregi
strirane firme: Franjo Blazon v Novem mestu. 

Konkurzni komisar: Alojzij Hočevar, deželno-
sodni svetnik pri okrožnem sodišču v Novem mestu. 

Upravnik mase: France Perko, zasebnik v No
vem mestu. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št, 19 dne 2 7. o k t o b r a 1 9 2 8. ob devetih. Ogla-
sitveni rok do dne 17. n o v e m b r a l 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 19 
dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 9. oktobra 1928. 

S 27/25—100. 2073 

Razpis poravnalnega naroka. 
Prezadolženec: Ciril Š o š t a r i č, trgovec v Vuz-

metincih. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se razpisuje 
narok na dan 16. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob osmih pri 
tem sodišču v sobi št. 4. 

Prezadolženec mora biti pri tem naroku osebno 
navzočon. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek I., 
dne 9. oktobra 1928. 

E 283/28—11. 2089 
Dražbeni oklic. 

Dne 31 . o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič

nin: zemljiška knjiga Curnovec, vi. št. 235, 79, 319 
in 345 (hiša št. 64, gospodarsko poslopje, 1 njiva, 
5 gozdov, 1 vinograd in 1 pašnik), in zemljiška 
knjiga Dečna sela, vi. št. 80, 107 in 121 (2 travnika, 
2 gozda in 1 njiva). 

Cenilna vrednost: 9723 Din 60 p; najmanjši po-
nudek: 6523 Din. 

Površina: 3 ha 81 a 74 m2. 
Bremeni: 1.) služnost kolovoznega pota na vi. 

št. 107, davčna občina Dečna sela, in na vseh vlož
kih, 2.) služnost gospodarskih in užitnih pravic Ja
neza Cerjaka in Terezije Cerjakove v Curnovcu 
št. 64. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri verj. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek H., 
dne 30. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 8313/1928. 2115 

Razglas. 
K o v i n a r s k a n a b a v n a z a d r u g a v 

L e s c a h , r. z. z o. z., uživa po naredbi gospoda 
ministra za finance z dne 25. decembra 1923., 
br. 43.322 (Uradni, list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1)̂  
oprostitev od' plačevanja taks, navedenih v tej na
redbi, izza dne 20. oktobra 1928. za čas, dokler 
veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 6. oktobra 1928. 

Št. 3344/28. 
Razglas. 

2108 

Direkcija šum v Ljubljani odda v zakup za dobo 
petih let lovišče v verskozakladnih gozdih v Mokrem 
logu in na Gorjušah v okolišu šumske uprave na 
Bohinjski Bistrici v izmeri okoli 681 ha. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din in z 
10%no (za inozemce.20.%no) varščino, naj se vlože 
do dne 2 0. n o v e m b r a 1 9 2 8. do enajstih pri 
direkciji šum v Ljubljani (Bleiweîsova cesta št. 1). 

Vsa potrebna pojasnila dajeta interesentom di
rekcija šum v Ljubljani in šumska uprava na Bo
hinjski Bistrici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1928. 

2074 

Razne objave. 
Poziv upnikom. 

S .la v e n s k a am e r i l k a n . s k a p e t r o l e j 
s k a d r u ž b a z o. z. v M a r i b o r u je sklenila 
razdružitev ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivi jej o, naj prijavijo v 14 dneh ter
jatve podpisanemu likvidatorju. 

Alfonz Lorger s. r., 
trgovinski poslovodja v Mariboru, 

kot likvidator. 

2075 Razid društva. 
Podružnica «Družbe sv. Cirila in Metoda» v Sre

dišču ob Dravi se je prostovoljno razšla, ker je v 
kraju obilo drugih društev in korporacij ter zaradi 
tega ne more uspevati. 

V S r e d i š č u o b D r a vi, dne 9. oktobra 1928. 
Franjo M. Robič s. r., bivši predsednik.. 

2114 Objava. 
Izgubil sem letno izpričevalo za Ш. razred me

ščanske šole v Krškem za šolsko leto 1927./1928. na 
ime: Josip Matko iz Novega mesta. ^ 

Proglašam ga za neveljavno. 
Josip Matko s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т LJubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n i 
Iz cSlužbenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
332. Tarifa o pobiranju žigovine in doplačil za pregled in žigosanje 

(oreizkus) mer in merilnih priprav, steklenic in posod za točenje 
alkoholnih pijač in mleka, istotako sodov. 

333. Tarifa o pobiranju' žigovine za preizkušanje čistine in žigosanje 
izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi veliHega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 334. Tarif no obvestilo. 
Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 234 z dno 9. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 

septembra 1928.: Odlikovan je z rodom sv. Savo 
IV. vrste Leon Š t u k e 1 j , sodnik, v Mariboru, «i 

»uspeh, pokazan na olimpiadi v Amsterdamu. 
Ukaz Njegovoga Veličanstva kralja z dne 22ega 

septembra 1928.: Odlikovan je z rodom sv. Save 
V. vrste Ivan B r eg a n t, upravnik poštnega in tele
grafskega urada na Bledu 1. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. sep
tembra 1928.: Postavljeni so pri direkciji pošte in 
telegrafa v Ljubljani za tajnike v 2. skupini II. kate
gorije Fran Š a l oli a r , Valentin K o m a n in Budi-
voj M a s l e , poštni in telegrafski 'uradniki v isti 
skupini iste kategorijo pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Ljubljani 1. — Pomaknjeni (pomaknjene) 
so iz 3. skupine II. kategorijo v 2. skupino II. kate
gorije poštni in telegrafski uradniki (poštne in tele
grafske uradnice): Miroslav D r o b n i č v Vidmu-
Dobrepolju, LOVTO P e t o v a r v Ivanjkovcih. Ana 
S c h m i d i n g e r v Kočevju, Marija Z u p a n č i č 
in Ernest K u m p v Kranju, Miroslav V a v p o t i č 
v Križovcih pri Ljutomeru, Anastazija B a j u k v 
Krmelju, Milan L a h v Ložu, Miroslav Š u b i c , 
Stanko K n e z , Ivan R a k o v o c, Avgust C e r n o 
in Dragica J a k o v l j e v a - Š o š t a r i č v Ljub
ljani 1. — Postavljen je na prošnjo pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Mariboru 1 za poštnega in 
telegrafskega uradnika v 2. skupini П. kategorije 
Ivo S m e r d u, poštni in telegrafski uradnik v isti 
skupini iste kategorije v Ljubljani 1. — Nadalje so 
pomaknjeni (pomaknjene) iz 3. skupine II. kategorije 
v 2. skupino II. kategorije poštni in telegrafski urad
niki (poštni in telegrafski uiÄidnici) Marija Š t e b e in 
Ludovik P o d g o r n i k v Mariboru 1, Peter K o t 
n i k in Fran V a v p o t i č v Mariboru 2, Ignacij 
P e č a r v Rogaški. Slatini, Ivan K r e f t , upravnik 
pri Sv. Juriju ob Ščavnici, Fran U l č a k a r v Se
miču, Fran M l i n a r i c v Središču ob Dravi, Ana 
Fi r ž e n v Hočah, Ivan G a m s v Celju, Anton L a h 
v Moškanjcih, Viktor Z a g o r s k i v Mariboru 1 in 
Josip S a v e 11 i v Celju. •— Postavljena sta pri 
direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani: za tajnika v 
6. skupini I. kategorije Jožko S t u k e J j , računsko-
hlagajniški uradnik v 2. skupini II. kategorijo; za 
tajnika v 2. skupini II. kategorije Fran J e r e b , 
poštni in telegrafski uradnik v isti skupini iste 
kategorije. — Nadalje so postavljeni za poštne in 
telegrafske uradnike v 2. skupini II. kategorije: 
v Kranju Ivan S l a v e c , poštni in telegrafski 
uradnik v Mariboru 3 (na prošnjo), v Ljubljani 1 
Franjo L a p a j n e, poštni in telegrafski uradnik 
v isti skupini iste kategorijo v Novem mestu, Rupert 
T r u č 1, poštni in telegrafski uradnik v isti skupini 
isto kategorijo na Zidanem mostu in Anton U č a 
k a r, pofctni in telegrafski uradnik v isti skupini 
iste kategorije v Ljutomeru — vsi po službeni po
trebi. — Pomaknjena sta iz 3. skupine II. kategorije 
v 2. skupino II. kategorije Josip C e r n o v š e k v 
Maribora 2 in Franjo C a r , upravnik v Čakovcu. 

Odlok ministra pravde z dne 28. septembra 1928.: 
Potrjen je za stalnega v 4. skupini Ш. kategorije in 
pomaknjen v 3. skupino Ш. kategorije Rudolf D e č -
m a n, pisarniški pripravnik pri okrožnem sodišču v 
Celju. 

Številka 235 z dne 10. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z rine 15. sep

tembra 1928.: Premeščena sta na prošnjo inšpektorja 
finančne kontrole II. razreda v 2. skupini II. kate
gorije: Fran B u r g e r od oblastnega inspektorata 
finančne kontrole v Novem Sadu k oblastnemu in
spektoratu finančne kontrole v Ljubljani; Anton 
M u c od oblastnega inspektorata finančne kontrole 
v Ljubljani k sreski upravi finančne kontrole v 
Celju. 

Številka 236 z dne 11. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. sep

tembra 1928.: Postavljen, je po slu/.licni potrebi na 
II. državni realni gimnaziji v Ljubljani za direktorja 
s pravicami uradnika 3. skupine 1. kategorije Bogu
mil R e m e c , profesor na isti gimnaziji, uradnik v 
4. skupini I. kategorije: 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 
13. septembra 1928.: V državljansko zvezo kralje^ 
vine Srbov, Hrvatov m Slovencev je sprejet Franc 
G a b r i j e v č i č, posestnik na Spodnji Slivnici, 
skupno z ženo Marijo in tremi maloletnimi otroki. 

Številka 237 z dne 12. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 18. sep

tembra 1928.: Premeščeni so: na I. državno gimna
zijo v Ljubljani dr. Ivan A r n e j c, profesor v 4. sku
pini I. kategorije na III. državni realni gimnaziji v 
Ljubljani (po službeni potrebi); na II. državno realno 
gimnazijo v Ljubljani dr. Nikolaj O m e r z a, pro
fesor v 4. skupini 1. kategorije na državni realni 
gimnaziji v Celju (na prošnjo); na III. državno realno 
gimnazijo v Ljubljani Fran D e v e t a k , profesor v 
5. skupini I. kategorije na državni realni gimnaziji 
v Ptuju (na prošnjo): na državno gimnazijo v Mari
boru Rudolf S a r š o n , profesor v 4. skupini I. kate
gorije na učiteljišču v Kastvu (po službeni potrebi); 
i:a državno žensko učiteljišče v Mariboru Fran 
F i n k, profesor v 5. skupini I. kategorije na moškem 
učiteljišču v Mariboru. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 14. sep
tembra 1928.: «Liga protiv tuberkuloze» v Šabcu je 
oproščena plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne 
tarife za vse prošnje in vloge, ki jih pošilja držav
nim oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 238 z dne 13. oktobra 1928.: 
Odlok ministra za finance z dne 28. septembra 

1928.: Postavljena sta- pri glavni carinarnici II. vrste 
v Dravogradu-Meži za carinika v 3. skupini II. kate
gorije Lujo K o v a č e v i č, carinik v isti skupini 
iste kategorije v Subotici (na prošnjo); pri glavni 
carinarnici I. vrste v Zagrebu za carinika v 3. sku
pini II. kategorije Lujo B o g n e r , carinik v isti 
skupini, iste kategorije v Dravogradu-Meži (po služ
beni potrebi). 

Odlok ministra za finance z dne 29. septembra 
1928.: Odpuščen je iz državne službe Anton B o -
n a č i č , geometer v 4. skupini II. kateg'orije pri 
zemljarinskem katastrskem* uradu v Ljubljani. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 
12. septembra: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Serafin S a 
c h e 11 i, zidar v Ljubljani, skupno z ženo Frančiško 
in maloletnim sinom Benediktom. 

Uredbe osrednje vlade. 

332. 
Na podstavi člena 29. zakona o merah, njih rabi 

v javnem prometu in nadzorstvu nad njuni z dne 
30. junija 1928. predpisujem sporazumno z ministrom 
za finance to-le 

Tarifo o pobiranju žigovine in doplačil 
za pregled in žigosanje (preizkus) mer 
in merilnih priprav, steklenic in posod 
za točenje alkoholnih pijač in mleka, 

istotako sodov.* 

Člen 1. 
Na vse mere in merilne priprave, steklenice in 

posode za točenje alkoholnih pijač in mleka, istotako 
sode, ki se predlagajo kontrolam mer in dragocenih 
kovin ali kontrolam sodov v prvi ali občasni pregled 
in prvo ali občasno žigosanje (preizkus), se pobira 
nastopna žigovina: 

I. Dolžinske mere. 
Od 20 metrov do 5 metrov . . . . Din 5-— 
Od 2 metrov in 1 metra Din 1-— 
Od 5 deoimetrov do 2 decimotrov . . Din —»50 
Debelinske mere: od 2 metrov in 1 metra Din 1 — 

manjše od 1 metra . Din —-50 
Konjske mere Din 2-—• 

Na precizne dolžinske mere se pobira dvojni zne
sek teh tarifnih postavk. 

Te žigovinske takso se tičejo samo mer z eno 
razdelbo. Na mere z več razdelbami ali če so raz-
delbe na merah napravljene na več straneh, se po
bira dvojni znesek gorenjih tarifnih postavk. 

II. Tekočinske mere, priprave za merjenje tekočin 
• in votle mere za merjenje suhih tvarin. 

Od 1 hektolitra Din 1 0 — 
Od 50 do 10 litrov Din 5 — 
Od 5 in 2 litrov Din 2 — 
Od 1 litra do 1 centilitra Din 1 — 
Stekleni baloni: do vštetih 10 litrov . Din 2-— 

preko 10 litrov . . . Din 3-— 
Priprave za merjenje tekočin . . . . Din 6'— 
Priprave za merjenje bencina . . . . Din 100-— 
Leseni zaboji Din 5-— 
Okviri za merjenje drv Din 5*— 
Konve za mleko: od 1 litra clo 5 litrov Din 1 — 

preko 5 litrov do 10 
litrov . . . . . Din 2-— 

preko 10 litrov . . Din 3 — 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXJI. 
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III. Steklenice in posode za točenje alkoholnih pijač 

in mleka. 

Krčmarske steklenice, za vsako . . . Din —-50 
Čaše z enim znakom mere, za vsako . Din —-50 
Caše z dvema znakoma mere, za vsako Din 1 — 
Steklenice za mleko, za vsako . . . Din —-50 

IV. Uteži. 
Od 50 kilogramov do 10 kilogramov . Din 3-— 
Od 50 dekagramov do 1 grama . . . Din —50 
Na precizne uteži se pobira od 20 kilo

gramov do 1 grama dvojni znesek 
gorenjih tarifnih postavk, od 500 
mil igramo v do 1 miligrama pa za 
vsako Din 1-50 

Žigovina za pregled in žigosanje spe
cialnih uteži, ki spadajo med Fair-
banksove tehtnice, je ista kakor za 
navadne uteži enake velikosti. 

Žigovina za pregled m žigosanje karat
nih uteži znaša za vsako . . . . Din 1-50 

V. Tehtnice. 

• 1.) Enakoročne in neenakoročne tehtnice, teht
nice z vrhnjimi s ki edica mi. rimske tehtnice in teht
nice mostovnice: 
do vštetih 5 kilogramov nosilnosti Din 5-— 
» » 20 » » Din 8 — 
» >.. 100 » » Din 1 5 — 
» » 200 » » Din 2 0 — 

500 » . » Din 3 0 — 
> » .1.000 » » Din 6 0 — 
» » 3.000 » » Din 7 0 — 
> » 8.000 » » Din 100— 
» » 15.000 » » Din 200— 
» » 40.000 » » Din 300— 

preko 40.000 kilogramov nosilnosti za 
. vsakih nadaljnjih (popolnih ali zače

tih) 1000 kilogramov še- po . . . Din 60---
Na precizne tehtnice se pobira za vsako dvojni 

znesek teh tarifnih postavk. 
2.) Za pregled in žigosanje tehtnic nagibnic, po

tem tehtnic, katerih konstrukcija je sestavljena iz 
nagibnic in drugih tehtnic, se pobira do vštetih 500 
kilogramov nosilnosti trikratni, s preko 500 kilo
grami nosilnosti pa dvakratni znesek žigovinskih 
taks, naštetih pod točko 1.). 

3.) Pri enakoročnih tehtnicah, za specialne svrhe, 
z avtomatsko napravo za tehtanje porcij (avtomat
ske tehtnice z vedricami za merjenje grudastih ali 
zrnatih, vazsipčnih tvarin. kakor: žita, moke, siro
vega eladkorja, cementa, gramoza, premoga itd.), se 
določa žigovina tako-le: 
a) za tehtnice, s katerimi se tehta samo ena vrsta 

tvarine: 
do vštetih 20 kilogramov nosilnosti Din 30-— 
» » 100 » ' » Din 4 0 — 
» » 200 •» Din 50— 
» » 300 » » Din 6 0 — 
» » 400 » » Din 80— 
» » 500 » » Din 100— 

preko 500 kilogramov nosilnosti za 
vsakih nadaljnjih (popolnih ali za
četih) 100 kilogramov razen Din 
lOO-— še po Din 10— 

b) za tehtnice, s katerimi se tehta več vrst tvarin, 
se pobira za vsako vrsto tvarine za 50 % večja 
žipovina od one, ki je določena pod prednjo 
točko a); 

c) za pregled in žigosanje uteži za reguliranje se 
pobira po nosilnosti polovica žigovine pod toč
ko a); 

č) za pregled števnega mehanizma se pobira po 
Din 5—. 

VI. Plinomeri. 

Če ni količina plina, ki gTe v eni uri skozi plino-
mer, večja od 

0-25' m3 . . . . . • Din 8— 
0-50 m' Din 9 — 
1 m3 Din 10— 
2 m3 Din 1 4 — 
4 m3 Din 1 6 — 
6 m3 Din 1 8 — 
8 m3 Din 2 0 — 

10 m3 Din 2 5 — 
15 m' Din 3 0 — 
20 m8 Din 3 5 — 
30 m« Din 4 0 — 
50 m3 Din 4 5 — 
75 m» Din 5 0 — 

100 m» Din 70-— 
preko 100 m8 Din 100— 

S 
» 
» 
» 
» 
7> 

7> 

» 

kalibrom 
» 
» 
Ђ 

» 
» 
Ђ 

» 

od 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
y> 

5 
14 
26 
41 
51 
61 
71 
81 

dr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

in 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

1 5 — 
2 5 — 
4 0 — 
5 0 — 
6 0 — 
7 0 — 
8 0 — 

VII. Vodomeri. 

do 13 mm . .* . 
25 mm . . 
40 mm . . . 
50 mm . . . 
60 mm . . . 
70 mm . . . 
80 mm . . . 
več mm za vsak 

milimeter kalibra po Din 1-— 
Za kombinirane vodomere se pobira žigovina, ki 

ustreza vsoti žigovine za oba kalibra. 

VIII. Taksametri. 
Zig-ovina za pregled in žigosanje 

taksametra Din 40*— 
Žigovina za pregled in žigosanje 

prenosne konstrukcije taksametra . . Din 10-— 

IX. Tokomeri. 
1.) Osnovne tarifne postavke za tokomere z 

dvema prevodnikoma do napona 125 voltov in pe
riodičnosti '42 do 60: 

do 2 amperov . . . . Din 15«— 
3 » . . . . Din 20— 

» 5 » . . . . Din 2 5 — 
» 10 
» 15 
» 20 
» 25 
» 50 
» 100 
» 200 
» 500 

preko 500 

Din 30— 
Din 3 5 — 
Din 40— 
Din 50— 
Din 70— 
Din 80— 
Din 100— 
Din 200— 
Din 400— 

2.) Za tokomere s tremi prevodniki se zvišujejo 
prednje tarifne postavke za 30 %. za tokomere s 
štirimi prevodniki pa za 50 %. 

3.) Za napone, višje od 125 voltov, vsakega voda 
ali vsake faze se zvišujejo postavke pod 1.) 

do 220 voltov . . . za 10% 
» 380 » . . . » 20% 
» 500 » . . . » 30% 
» 1000 » . . . » 60% 
» 2000 » . . . » 120% 
» 3000 » . " . . - » 180% 
» 5000 » . . . » 300% 

preko 5000 » . . . » 400 % 
4.) Za periodičnost, manjšo od 42 period ali večjo 

od 60 period, je treba plačati za vsak tokomer še 
po Din 20—. 

5.) Za transformatorje, ki spadajo k tokomerom, 
je treba plačati za 50% višjo žigovino, določeno cza 
dotični tokomer, in sicer tako za transformator za 
tok kakor tudi za transformator za napon. 

6.) Za tokomere dvojne tarife se pobira za 50 % 
višja žigovina. 

7.) Zviški tarife pod prednjima točkama 2.) in 3.) 
se računijo vedno od osnovne žigovine pod točko 1.); 
zviški pod točkama 5.) in 6.) pa se morajo izračuna
vati na vsoto osnovne žigovine (pod točko 1.) in 
eventualnih zviškov po točkah 2.), 3.) in 4.). 

8.) Pri tokomerih s tremi in štirimi prevodniki se 
jemlje fazni napon (nižji napon, označen na toko-
meru) za osnovo voltaže po prednji točki 1.). 

X. Sodi. 

1.) N a v a d n i s o d i . 
Do 100 litrov prostornine Din 5-— 
Preko tega za vsakih nadaljnjih . 100 

litrov Din 5-— 
pri čemer se računi ostanek, manjši od 100 litrov, 
za popolnih 100 litrov. 

2.) S o d i z a p i v o. 
Za sode 12-5, 25, 50 in 100 litrov . . Din 5 — 
» » 200 litrov Din 10—. 
» » 300 litrov Din 1 5 — 

Preko tega za vsakih nadaljnjih 100 
litrov , Din 5-— 
pri čemer se računi ostanek, manjši od 100 litrov, 
za popolnih 100 'litrov. 

Člen 2. 
Na mere in merilne priprave, sprejete v pregled 

in žigosanje, pri katerih bi se bil pregled (preizkus) 
že pričel, pa bi se ugotovilo, da ne ustrezajo pred
pisom, se pobira popolna žigovina po členu 1. te 
tarife. 

Člen 3. 

če pa se pokaže takoj, na prvi pogled, torej brez 
uporabe kakršnegakoli instrumenta ali pomočka, da 

se mera ali merilna priprava ne more ožigosati (pre
izkusiti), se zanje ne pobere nikakršna žigovina po 
členu 1. te tarife, niti ne, če bi se uničil prejšnji žig, 
ki bi utegni] biti na njej. 

Prav tako se ne pobira nikakršna žigovina za 
mere, ki dospejo razbite ali se razbijejo ob pregledu. 

Člen 4. 
Za prežigosavanje, ki se vrši začetkom vsakega 

koledarskega leta (meseca januarja in februarja) na 
novih merah, ki so v zalogi zaradi prodaje, se ne 
pobira nikakršna žigovina. 

Člen 5. 

če se sodi, ki so predloženi v žigosanje, ne od
pravijo en dan po odrejenem roku, se pobira za vsak 
nadaljnji dan ležnina, in sicer od vsakega poedinega 
soda po Din 2 — na hektoliter prostornine. Ostanek, 
manjši od hektolitra, se računi za poln hektoliter. 

Člen 6. 
Državni uradi in državne naprave, razen pridobit

nih, so oproščone plačila žigovine samo ob občasnem 
pregledu njih mer in merilnih priprav. 

Člen 7. 

V onih primerih, kjer bi to zahtevala tehnična 
potreba, se morajo.pregleda)i in ožigosati mere ali 
sodi izven stalnih ali začasnih prostorov kontrole 
mer in dragocenih kovin ali kontrole sodov, na licu 
mesta, t. j . tam, kjer so nameščeni. Stranke, ki to 
zahtevajo, se morajo obrniti s pismeno prošnjo na 
pristojno kontrolo mer in dragocenih kovin ali na 
•kontrolo sodov, ki oceni, ali je odhod na lice mosta 
potreben ali ni potreben. V takem primeru- plačajo 
poleg žigovine po členu 1. te tarife 

I. v korist državne blagajne: 
1.) Din 50-— doplačila za vsak delovni dan one 

stranke, ki zahtevajo, naj se jim pregledajo in oži
gosajo mere ali sodi v okolišu stalnega sedeža urada 
ali v okolišu sedeža občasnega pregleda (preizkusa), 
toda izven službenih prostorov. 

Poleg tega morajo priprave in pomočke, potreb
ne za pregled mer, same in ob svojih stroških pre
nesti iz stalnih ali začasnih prostorov -urada do 
kraja, kjer so mere. in nazaj ali s kraja, .ki ga jim 
uradnik označi, ha kraj, ki ga jim prav talko označi, 
toda samo, če ni razdalja teh krajev večja nego raz
dalja kraja, kamor se priprave in pomočki prenesejo, 
od prostorov urada. 

Tega doplačila so oproščene na kraj vezane (sta
bilne) tehtnice in priprave za merjenje bencina. 

2.) Din 100— doplačila za vsak delovni dan: 
a) one stranke, ki zahtevajo, naj se jim v času ob

časnega obhoda državnih kontrol mer pregledajo 
in ožigosajo mere izven okoliša središča občas
nega pregleda, in ki se jim ta pregled odobri z 
delovnim programom: in 

b) ona zasebna podjetja, ki bi se jim vršila pregled 
in žigosanje na licu mesta v času železniškega 
občasnega obhoda in katerih tehtnice in uteži, 
vezane na kraj, so v okolišu železnice alj na pre
bivališču, ki je spojeno z železniško progo, če 
spada ta pregled na licu mesta po zahtevi pri
stojne žolezniške direkcije v delovni program 
občasnega obhoda. ™ 
Razen tega, da plačajo to doplačilo, morajo 

stranke v primerih, navedenih pod a) in b), same in 
ob svojih stroških prenesti priprave in pomočke, 
potrebne za pregled mer, iz stalnih ali začasnih 
prostorov urada na lice mesta in odtam nazaj ali pa 
na kraj, ki ga jim označi uradnik, toda v tem prime
ru samo, če ni kraj, ki ga je označil uradnik, bolj 
daleč od prebivališča stranke, nego so stalni ali 
začasni prostori urada. 

П. Povrniti morajo kontrolorju mor ali žigosa-
telju sodov potne stroške in dnevnice, določene s 
pravilnikom, kakor tudi stroške za prenos priprav v 
primerih, ki niso omenjeni pod prednjo točko L, one 
stranke, ki zahtevajo, naj so jim pregledajo in oži
gosajo mere ali prežigosajo more (člen 4.) v kraju, 
kjer ni stalni sedež urada. 

Ш. Če zahteva stranka pregled in žigosanje, ki 
bi morala trajati več dni, pa jo med temi dnevi ne
delja ali praznik, plača predpisano doplačilo ali 
dnevnico, ne glede na to, ali je uradnik ob teh dneh 
delal ali ne. 

Prednja odredba se ne nanaša na preglede mer, 
ki se vrše na licu mesta,- na sedežu urada, ali v času 
občasnega obhoda, v središču za občasni pregled 
mer. 
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Člen 8. _ 
Če zali tova več strank, ki stanujejo v okolišu 

enega kraja, s skupno prošnjo pregled in žigosanje 
na licu mesta po točki 1.2.) ali po točki IT. člena 7. 
tarife, morajo 
a) skupno poravnati doplačila ali uradnikove potne 

stroške in dnevnice, določene s pravilnikom, in 
strofike za prenos priprav iz stalnih ali začasnih 
prostorov urada do kraja, kjer naj se mere pre
gledajo, in odtam nazaj; in 

b) poskrbeti same in ob svojih stroških za prenos 
priprav v kraju «1 ene stranke do druge. 

Člen 9. 
Žigovine po členu 1. in doplačila, odnosno stro

ški m dnevnice po členu 7. (o tarife, se pobirajo od 
strank vnaprej; dokler stranke ne polože odmerjene 
žigovine, doplačila ali potnih stroškov, so more ne 
smejo pregledati in žigosati. 

Člen 10. 
Delovni dan, omenjen v tej tarifi, znaša 24 ur ter 

se računi od uradnikovega prihoda na kraj dela (na 
kraj, kjer so mere postavljene). 

Toda v teh 24 urah delovnega časa uradnik ni 
dolžan ob pregledih na licu mesta, ki se vrše v oko
lišu stalnega sedeža, poslovati dlje, nego: znašajo 
pisarniške ure pri kontroli mer in dragocenih kovin 
ali pri kontroli sodov. 

Če pa se pregledujejo mere na licu mesta izven 
stalnoga sedeža urada, jo uradnik zavezan, poslovati 
največ osem ur, vendar ne pred 8. uro zjutraj in n© 
po 6. uri zvečer. 

To poslednje ne velja za pregled mer in merilnih 
priprav železniških podjetij. V tem primeru mora 
prilagoditi uradnik svoje osemurno delo železni
škemu voznemu redu. 

Člen 11. 
Stalne ali občasno ekspoziture kontrol mer in 

dragoeenih kovin ali kontrol sodov, postavljene z 
odobritvijo ministra za trgovino in industrijo pri 
podjetjih, ki izdelujejo mere ali sode, pobirajo zä 
pregled in žigosanje raer, merilnih priprav in sodov 
70% od žigovine, določeno v členu-1. 

Stalne ali občasne ekspoziture .ne pobirajo do
plačila po točki 1.1.), člena 7. tarife. 

Prav tako se pobira 70%, od žigovine, pred
pisane s členom 1., če se pregledujejo in žigosajo na 
licu mesta plinomeri, vodomeri, tokomeri in taksa-
motri zdaj pa zdaj v lokalih industrijskih podjetij, 
ki so urejeni za to svrho. 

Čo se žigosajo sodi na licu mesta, t. j . pri last
niku samem, se pobira 70 % od žigovine po členu 1. 

Člen 12. 

Če se žigosajo steklene mere in stekleni baloni 
v steklarnah, se pobira polovica žigovine po členu 1.; 
vendar pa se za pregledane, a zaradi nepravilnosti 
odklonjene mere ne pobira nikakršna žigovina. 

Člen 13. 
Popust pri žigovini, določen v členu 11., volja 

tudi glede steklenic in posod za alkoholne pijače in 
mleko, če se žigosajo ene in druge pri ekspoziturah 
ali v steklarnah ali one druge za mleko v central
nih lokalih mlekarskih podjetij. 

Člen 14. 
Ob pregledu in žigosanju plinomerov, vodomerov 

in tokomorov, kateri se uporabljajo v obratovalni
cah, obrtnih napravah in podjetjih, ki so v posesti ali 
pa pod upravo oblastnih samouprav, mest ali občin, 
potem v šolah, sirotiščih, ubožnicah, bolnicah ali 
sploh v javnih zavodih, se dajo od žigovine po, čle
nu 1. te tarife 10%en popust. Če da taka stranka 
(oblast, mesto, občina ali javen zavod) na razpolago 
tudi prostore, aparate in poslužništvo, znaša popust 
pri žigovini 80:%. 

Če dado spredaj naštete naprave kontroli mer 
na razpolaganje svoje prostore, aparate in posluž
ništvo, da pregleda in ožijgiosa plinomere, vodomere 
in tokomere, id so lastnina privatnih strank, znaša 
popust pri žigovini po Členu 1. te tarife 50%. Ta 
popust se daje samo po predhodni odobritvi ministra 
za trgovina in industrijo in ob pogojih, ki jih pred
piše ta minister, ter se uporablja samo za plinomere, 
vodomere in tokomere, ki so lastnina takih naprav. 

Člen 15. 

Do povračila žigovine za pregled in žigosanje m 
doplačil, ki jih je pobrala kontrola mer in drago-
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cenih kovin ali kontrola sodov, imajo pravico stran
ke, ki so izvršile vplačilo, samo: 
a) če uradnik po pobrani žigovini in doplačilu ni 

pregledal in tudi ne ožigosal mer ali sodov ali če 
sploh ni prišel na lice mesta; 

b) če se je žigovina za pregled in žigosanje v pri
meru, določenem v členu 3. te tarife, za mere in 
merilne priprave pobrala vnaprej; in 

c) če se je po pomoti stranke, ki je zahtevala pre
gled in žigosanje, ali po uradnikovi pomoti po
brala pogrešno višja žigovina ali pobralo višje 
doplačilo. 
Take prošnje se pošiljajo osrednji upravi za m?ri 

in dragocene kovine v Beogradu teT se jemljejo v 
meritorno rešitev samo: 

če se priloži prošnji priznanica o pobrani žigo
vini ali pobranem doplačilu; 

če se vlože prošnje najkesneje v 30 dneh, in sicer 
v primeru pod a) od dne, ko se je žigovina pobrala, 
v primerih pod b) in c) pa do dne, ko so se more 
ali merilne priprave ali sodi predložili v pregled, 
odnosno ožigosali. 

Člen 16. 

Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestane velja.ti 
tarifa št. 25.038 z dne 29. novembra 1927.* 

Člen 17. 
Ta tarifa stopi v veljavo dne 1. oktobra 1928., 

ko se prej razglasi v «Službenih Kovinah». 
V B e o d r a d u , dne 10. septembra 1928.; 

br. 599/28. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

333. 
Na podstavi členov 16. in 17. zakona o kontro

liranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine z 
dne 30. junija 1928. predpisujem sporazumno z mi
nistrom za finance to-le 

Tarifo o pobiranja žigovine za preizkuša* 
nje Čistine in žigosanje izdelkov iz zlata, 

srebra in platine."'* 
Člen 1. 

Na izdelke iz zlata, srebra in platine, ki se pred
lagajo v preizkušanje čistine in žigosanje, se pobira 
nastopna žigovina 

1.) na izdelke iz zlata . . od 1 kg Din 1000— 
2.) na izdelke iz srebra . . od 1 kg Din 100-— 
3.) na izdelke iz platine . od 1 kg Din 3000-— 

Člen 2. 

Spredaj določena žigovina se odmerja od grama 
do grama. Vsak začeti gram se smatra za cel garam. 
Žigovina ee pobira samo na ono količino izdelkov, 
ki se opremi po izvršenem pregledu z žigom čistine. 
Na izdelke, o katerih se ugotovi ob pregledu, da ne 
ustrezajo predpisom, ter se odklonijo ali uničijo, se 
žigovina ne pobira. 

Žigovina po prednjih predpisih se ne odmerja 
posamezno za vsako vrsto izdelkov iz zlata, srebra 
in platine, predloženih v istem času, nego po celo
kupni, z žigom opremljeni teži. 

Člen 3. 

Izdelki iz zlata, srebra in platine do 1 grama 
teže so oproščeni preizkušanja čistine in žigosanja. 

Ta oprostitev se ne nanaša na izdelke, katerih 
skupna teža je večja od 1 grama (par gumbov, par 
uhanov in podobno) kakor tudi ne na postranske 
dele predmetov, kakor n. pr. na obročke pri urah, 
zapone pri verižicah itd. 

Na posebno zahtevo stranke se smejo vzeti v 
pregled in žigosanje tudi izdelki, lažji od 1 grama, 
če se plača predpisana žigovina. 

Člen 4. 
Za sestavne dele iz navadnih kovin in drugih 

tvarin kakor tudi na okovane kamene se žigovina 
no računi. 

Člen 6. 
Na izdelke, sestavljene iz več vrst dragocene 

kovine (zlitina iz zlata, srebra ali platine), se pobira 
žigovina na ono dragoceno kovino, katere količina 
je največja. 

Letnik X. 

Člen 6. 

Za kemijske analize zlata se pobira po Din 30-—, 
za analize srebra pa po Din 10-— od preizkusa. 

Člen 7. 

Prošnje za povračilo žigovine za preizkušanje 
čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine, ki jo je 
pobrala kontrola mer in dragocenih kovin, se vla
gajo pri osrednji upravi za mere in dragocene ko
vine. 

Take prošnje se jemljejo v meritorno rešitev 
samo: 

če se priloži prošnji priznanica o pobrani žigo
vini, 

če se vlože prošnje v 30 dneh od dne, ko so bili 
izdelki predloženi v preizkus. 

Člen 8. 

Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestane veljati ta
rifa št. 25.039 z dne 29. novembra 1927.* 

Člen 9. 

Ta tarifa stopi v veljavo dne 1. oktobra 1928-, 
ko so prej razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 10. septembra 1928. 

Minister za trgovino in industrija: 
dr. M. Spaho B. r. 

* Uradni list z dne 22. decembra 1928., št. 495/ 
/127. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXH. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas. 

Gospod minister za socialno politiko je imenoval 
z odJokom z dne 30. septembra 1928., št. 9811/TV, 
na podstavi § 45. zakona o pokojninskem zavaro
vanju nameščencev z dne 16. decembra 1906., izpre-
menjenem s cesarsko naredbo z dne 25. junija 1914. 
in z zakonom o pokojninskem zavarovanju name
ščencev za. Slovenijo in Dalmacijo z dne 12. maja 
1922., za predsednika pokojninskega zavoda za na
meščence v Ljubljani, in sicer za petletno dobo, 
Vekoslava V r t o v c a, pooblaščenca Zadružne go
spodarske banke v Ljubljani. 

V B e o g r a d u , dne 3. oktobra 1928.; 
br. 10.014/IV. 

Po naredbi 
ministra za socialno politiko: 
načelnik Diro. M. Jeremic s. r. 

Proglas, ki ga je prepovedano uvažati v 
našo državo in razširjati v njej.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.311 z dne 27. septembra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej natisnjeni 
proglas iz Južne Amerike z naslovom: «Krvavoj srbi
janskoj vladi u Beogradu — Protest Hrvata, Srba 
prečana i Slovenaca iz cijele Južne Amerike protiv 
srbijanskog barbarskog, lupeškog i krvavog haj
dučkog raz bojišta i t. d.». Ta «Protest» so podpisali 
Marko Fil. Vujev v Južni Ameriki in mnogi člani 
«Hrvatskog iseljeničkog doma» z debelimi črkami 
na koncu: «Hrvatski iseljenički dom u ime svojih 
osam hiljada predplatnika». Spisan je v revolucio
narnem duhu zoper našo državo, Njegovo Veličan
stvo kralja in kraljevski dom. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 820. 

izkaz o stanja živalskih kaznih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 
od dne 1. do dne 7. oktobra 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena, 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev BO navedeni v oklepajih. 

* Uradni list z dne 22. decembra 1927., št. 496/ 
/127. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca.» z dne 11. oktobra 1928., št. 286. 
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M e h u r č a a t i i z p u š č a j g o v e d . 

Ljubljana, okolica: Moste (Moste 5 dvorcev). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 6 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec). Črnomelj: Loka (Svibnik 1 dvo
rec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 1 dvorec), Križ 
(Križ 1 dvorec). Litija: Muljava (Muljava 2 dvorca). 
Radovljica: Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec), 
Bled (Mlino 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Brežice: Globoko (Mali vrh 1 dvorec), Videm 
(Stari grad 1 dvorec). Krško: Radeče (Radeče 1 dvo
rec), Raka (Ardro 1 dvorec), Sv. Križ (Dobrava 
1 dvorec). Litija: Polšnik (Kosca 1 dvorec). Ljub
ljana, okolica: Medvode (Rakovnik in Zgornja Se-
nica po 1 dvorec), škofja Loka: Stara Loka (Godešič 
1 dvorec). 

C e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. cerne s. r. 

L. br. 791/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Julij K o d e r , zasebni zdravnik v Metliki, 

je bil vpisan v imenik zdravniške zbornice za Slo
venijo. 

V L j u b l j a n i , dne 6. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. Št. 798. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

o d dne 2 2 . d o dne 3 0 . septembra 1928. 

S r e z O u 

S" 3 E 
D 

.co 
==4i 

Skupina tifainih botami. 
i Brežice i 4 I 
i Črnomelj. . . . 

Kamnik . . . . 
Ktško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

1 
2 

i 
5 

11 
1 

1 ! 

Skupaj 25 

Griža. — Dysenterie. 
Črnomelj . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

10 
1 

I 

! 4 
i 1 

Skupaj . i 14 

Skrlarinka. 
Brežice i 2 

: Črnomelj . . . . 10 
Kamnik 4 
Kranj 9 
Kočevje 1 
Krško 1 
Ljubljana, srez . . 19 
Ljubljana, mesto . 5 
Radovljica . . . _ . 3 

3 j 6 

Scarlatina. 

! 21 

11 

4 
2 
1 

2 
8 

i 1 

3 
1 

. 
2 

. 

! 
7 : 
5 ! 
8 i 

i j 
20 i 

6 1 
4 i 

Skupaj . j 54 15 16 

Črnomelj. 
Kočevje . . . . 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

Oipiee. — Morbilli. 

! i 

i 2 5 
I 1 
i 1 

3 j 28 

51 

25 
1 
1 

Darica. — Diphtérie et Croup. 
Kamnik 
Kranj 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 

Skupaj . 

27-

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kamnik . ' . . . . 
Kranj 
Ljubljana, srez . . 

Skupaj . 

1 
2 
1 

4 

, 

i 
1 

1 
2 
1 

4 • 1 

S r e z 
i S | 

T3 — 

O > B (Л o 

i 

Krëevita odrevenelost. — Tetanus., 
Ljubljana, mesto . i 1 j . | . 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št 38/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1 . do dne 7 . o k t o b r a 1928 . 

S r e z S 
(Л 

O 
SI 
2-i 

2 £ •o ~ 
N « 
O > 

B 

Skupina tiluinib boleini 

Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Gornji grad , 
Konjice . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

I 12 
! 4 
1 4 
, 4 

II 
J 1 
; 2 
! 3 
I i 

i 
! 36 ! 2 15 

Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Griža. — Dysenterie. 

4 , . : 2 

19 ! 2 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
i Celje, mesto . . . 
j Čakovec 
: Konjice 
j Ljutomer 

Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 

Skupaj . 

Oipiee. — Morbilli. 

Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 

4 
1 
1 

12 
4 

1 
1 

13 

22 15 

Darica. — Dipbteria et Croup. 

Celje . . . . 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prcvalje . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

1 
1 

3 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
. 

. 

, 
2 
t 

Skupaj . j 10 5 j 2 

Dugljivi kašelj. — Pertussis. 

Ptuj 2 | 1 ! 1 

Sen. — Erysipelas. 

Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 

Krëevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje 
Dolnja Lendava. 
Ljutomer. . 
Ptuj 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

10 
1 

23 7 

1 
1 
, 
1 

1 
1 
3 
1 
9 

2 
1 
1 
1 
5 

. 
, 
1 
1 

1 

1 

2 

1 

, 

1 

S-g 
« o 

23 

11 

3 

2 

i 
2 

13 

21 

2 
13 
17 

36 

13 

Skupaj . 
V M a r i b o r u , dne 11. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jarečko s. r. 

Vet. br. 51/44. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

x dne 15. oktobra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov ®o natisnjena; z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Prelog: Draškovec (Cukovec 1 dvorec), Prelog 
(Prelog 3 dvorci). 

G a r j e k o n j . 

Dolnja Lendava: Pinco (M ar of 1 dvorec) Murska 
Sobota: Gornji Potrovci (Gornji Petrove! 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Vrbuje 1 dvorec hi Žalec 3 dvorci). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčani б dvorcev), Gornja 
Radgona (Gornja Radgona 2 dvorca). Maribor, desni 
breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lovrenc 5 dvor
cev), Račje (Račjo 1 dvorec).. Maribor, levi breg: 
Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), Plač (Plač 
1 dvorec), Selnica ob Dravi; (Selnica 1 dvorec). Pre
log: Draškovec (Oporovec 1 dvorec), Goričan (Gori-
čan 3 dvorci). Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvo
rec). Ptuj : Cirkovci (Dragonja, vas 1 dvorec, Mihovci 
5 dvorcev), Mezgov ci (Mezgovci 14 dvorcev), S'lomi 
(Žamenci 1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirku-
ljanc 2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah 
(Mostje 1 dvorec). Slovenjgradec: Slovenjgradec 
(Slovenjgradec 5 dvorcev), Topolščica (Topolščica 
1 dvorec). 

S v i n j s k a , r d e č i c a . 

Celje: Dobrna. (Lokovica 1 dvorec). Čakovec: 
Čakovec, trg (Buzovec 1 dvorec)'. Šmarje pri Jelšah: 
Donačka gora (Donačka gora 1 dvorec), Šmarje, 
okolica (Senovica 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Dolnja Lendava; črenšovci (Črenšovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 15. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 22/27—78. 2119 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka; firma «M e t r a», z d r u ž e n e 

t v o r n i c e t r a k o v i n p r a m e n o v , d. d. v 
Ljubljani. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 22/27—2 o imovini to prezadolženko, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se jo sklenila prisilna porav
nava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. soptembra 1928. 

S 5/28—102. 2135 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Alojzij P u n g c r č l č v Škoci-

janu št. 10. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 5/28—3 o prezadolženčevi imovini, je odpravljen, 
ker je bila sklenjena prisilna poravnava. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 11. oktobra 1928. 

T 76/28—2. 2113 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvega Franc Gorčenko. 

Franc G o r č e n k o , posestnik v Hudošah št. 63, 
rojen dne 7. novembra 1875. istotam in tja pristojen, 
jo odšel dne 3. oktobra 1912. v Južno Ameriko. Zad
njič je pisal iz Ekaronije-Linjora dne 1. decembra 
1913.; od takrat, pa ni več glasu o njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24. o. d. z., so uvaja na prošnjo 
njegove žene Ano Gorčenkove, sedaj preužitkarico v 
Hudošah št. 63, postopanje, da so proglasi pogreša-
nec za mrtvega ter-se izdaja vsakomur poziv, naj 
poroča o njem sodišču ali s tem postavljenemu skrb
niku Janezu Ljubcu, posestniku v Hudošah št. 63. 
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Franc Gorčenko se poživijo, naj se zgiasi pri 

podpisanem sodišču ali da drugače vest o sebi. 
Po 1. novembru 1929. bo odločilo sodišče na vno

vično prošnjo o proglasitvi za mrtvega. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 

dne 6. oktobra 1928. 

A 197/28—5. 2125 3—1 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Marija S t u r m, tvorniška delavka v Lescah, je 

dne 22. avgusta 1928. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. 

Njen oče Anton Šturm in njen stric Ivan Dre-
honja'kot zakonska dediča se pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina 
z ostalimi dediči in s Franom Koblerjem, odvetni
kom v Radovljici, ki se je postavil odsotnima dedi
čema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 
dne 11. oktobra 1928. 

V 29/28—1. 1921 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo Matilde R a m š a k o v e , uslužbenke 
v oblastnem zdravilišču v Dobrni, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopnega depotnega po
trdila, ki ga je prosilka baje izgubila: Depotno po
trdilo hranilne knjižice št. 2074 Zadružne gospodar
ske banke v Ljubljani, glaseče se na ime: Matilda 
Ramšak. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je po
trdilo brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 31. avgusta 1928. 

T V 14/28—1. 
Amortizacija. 

I960 3 - 3 

Na prošnjo Iva C a t e r j a. trgovca v Celju, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil: Nom. 
Din 10.000— 2-5%no vojne škode s kuponi z dne 
1. februarja 1929., serija 1. št. 80, 81, serija 7, št. 985, 
986, serija 10, št. 215, 459. 461, serija 11, št. 287, 
289, 290. 

Imetnik teh kuponov se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da so ku
poni brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 21. septembra 1928. 

"Ne VI 100/28—4. 
Amortizacija. 

2136 

Na prošnjo Ru porta Mu r a u s a, posestnika v 
Košakih št. 140, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopno hranilne knjižice, ki jo je, prosilec baje iz
gubil: Hranilna knjižica št. 12.833 Posojilnice v Ma
riboru, r. z. z o. p., na ime: Puipert Muraus v vred
nosti 1124 Din 32 p. 

Imetnik te hranilno knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se objavi (a oklic v Uradnem listu, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica brez 
ni oči. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 10. oktobra 1928. 

P 15/28. 
Razglasitev preklica. 

2122 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
30. marca 1928., opr. št. L 4/28, je bil Ladislav 
V o n č i n a, sodni kanclist, prej stanujoč v Kozjem, 
zaradi umobolnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika triu je postavljena Marija Vončina, 
odvetniška uradnica v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 1. oktobra 1928. 

E 459/28—14. 
Dražbeni oklic 

2092 

Dne 2 2. o k t o b T a 19 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Središče: vi. št. 276 (enonadstropna 
hiša v Središču št. 156 z gospodarskim poslopjem in 
vrtom), cenilna vrednost 269.009 Din, najmanjši po-

nudek 179.339 Din; vi. št. 772 (njive in travnika), 
cenilna vrednost 21.658 Din, najmanjši ponudek 
14.439 Din. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ormožu, 
dne 18. septembra 1928. 

2106 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e ; 

755. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: slovenski: Schimmel & Co., druž

ba z omejeno zavezo; srbohrvatski: Schimmel & Co., 
družba sa ograničenim jamstvom; nemški: Schimmel 
& Co., Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Obratni predmet: Družba izdeluje in prodaja ete
rična olja. naravne in umetne dišeče snovi, esence, 
ekstrakte, sadne soke in barve kakor tudi one 
farmacevtske proizvode, katerih razpečavanje ni ve
zano na koncesijo po § 15., točki 14.), obrtnega reda, 
nadalje se udeležuje pri podjetjih enake, odnosno 
podobne vrste, toda izključno le v državi kraljevine 
iSrbov, Hrvatov in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 26. junija 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 1,000.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: Hermann Traugott Fritzsche, trgo

vec v Leipzigu, Karl-Tauchnitzstrasse 37, Kari 
Clause, trgovec v Liesingu pri Dunaju, in mag. 
pharm. Vojko Arko, lekarnar v Zagrebu, Ilica br. 12. 

Za zastopanje sta upravičena Hermann Traugott 
Fritzsche in Kari Clauss, vsak zase in sam, Vojko 
Arko pa le kolektivno z enim prokuristom. 

Besedilo firme podpisujejo Hermann Traugott 
Fritzsche in Kari Clauss, vsak zase in sam, Vojko 
Arko pa le kolektivno z enim prokuristom, ki je 
upravičen, firmo sopodpisovati. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

756. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Pirš in drug, družba z o. z. 
Obratni predmet: lesna industrija, nakupovanje 

in prodajanje lesa in deželnih pridelkov. 
Družbena pogodba z dne 24. avgusta 1928., opr. 

št, 14.063. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 25.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Ivan Pirš, posestnik v Lazah št, 2 

pri Domžalah, sedaj v Domžalah št, 157. 
Družbo zastopa poslovodja Ivan Pirš in pod

pisuje zanjo tako, da pristavlja njenemu napisane
mu, natisnjenemu ali s štampiljko odtisnjenemu be
sedilu svojeročno svoje ime. 

L j u b l j a n a , dno 3. septembra 1928. 

757. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovansko pleskarsko pod

jetje v Ljubljani, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: pleskanje železnih, lesenih ali 

kovinastih konstrukcij, ubikacijj, prometnih sred!-
stev in pleskanje sploh. 

Družbena pogodba z dne 27. avgusta 1928., posi. 
št. 29.947. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 100.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Karel Stampfel, komercialni direktor 

rudarske združbe «Trojane» v Ljubljani, Kongresni 
trg št. 8, in Mihael Glaesner, inženjer v Ljubljani, 
Dunajska cesta št. 75. 

Za zastopanje sta upravičena oba poslovodji ko
lektivno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno besedilo, ki je lahko po komerkoli napisano, 
natisnjeno ali štampiljirano, poslovodji kolektivno 
svoja podpisa, 

L j u b l j a n a , dne 4. septembra 1928. 

758. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milan Mihaljević, izdelovalnica 

brezalkoholno pijače «Chabesa» v Ljubljani, družba 
z o. z. 

Obratni predmet: obrtno izdelovanje brezalko
holne pijače «Chabesa.» in prodajanje te pijače. 

Družbena pogodba z dne 2. junija 1928. 
Družba je sklenjena za dobo petih let. 
Osnovna glavnica znaša 5000 Din ter je v govo-

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Milan Mihaljević, trgovec v Ljub

ljani vn., Celovška cesta St. 79.. 

Dokler ima družba samo enega poslovodjo, jo 
zastopa ta samostojno ter podpisuje zanjo tako, da 
pristavlja njenemu napisanemu, natisnjenemu ali s 
pečatnikom odtisnjenemu besedilu svojeročno svoj 
podpis. 

L j u b 1 j a n a, dne 28. avgusta 1928. 

759. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Franjo Novak & Komp. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim, 

konfekcijskim in modnim blagom kakor tudi kroja
škimi potrebščinami na drobno in na debelo. 

Družbena oblika: javna trgovska, družba izza 
dne 27. junija 1928. 

Družbenika: Franjo Novak in Henrik Maire — 
oba v Ljubljani. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik zase. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja (eden fa

med družbenikov pod njeno besedilo svoje ime. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

760. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: slovenski: Prodajni zavod zdru

ženih tovarn barv, družba z o. z.; srbohrvatski: Pro
dajni zavod sjedinjenih tvornica boja, društvo s. o. j . 

Obratni predmet: Družba 
a) nakupuje sirovine in različen material za iz

delovanje barv za družbenike; 
b) prodaja izdelane barve družbenikov. 
Družbena pogodba z dne 21. julija 1928., posi. 

št. 6999. 
Družba je ustanovljena za nedoločeno dobo. 
Osnovna glavnica znaša 240.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: Alojzij Goričar, javni družbenik fir-

me:_Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Alojz 
Goričar in drug v Mozirju, imenovan na predlog te 
družbenice; Ivo Bezjak, uradnik firme.- «Jub», to
varna barv, družba z o. z. v Dolu pri Ljubljani, ime
novan na predlog te družbenice; Franjo Medic, tvor-
ničar v Ljubljani, Resljeva cesta, št, 1, imenovan na 
predlog družbenice: «Bistra», kemična tovarna olja, 
lakov in barv, družba z omejeno zavezo v Domža
lah; Julio Donner, ravnatelj firme: Moster, tvornica 
laka i boja, d. d. u Zagrebu, imenovan na predlog te 
družbenice. 

Namestniki poslovodij: Fortunat Remše, knezo-
škofijski oskrbnik v Vrbovcu in javni družbenik 
družbenice: Savinjska tovarna barv in lesnih izdel
kov Alojz Goričar in drug v Mozirju, imenovan na 
predlog te družbenice; Dušan Božjakovič. uradnik 
družbenice: «Jub», tovarna barv, družba z o. z. v 
Dolu, stanujoč v Dolu, imenovan na predlog te druž
benice; Franc Vodopivec, direktor «Bistre»" kemične 
tovarne olja, lakov in barv, družbe z omejeno za
vezo v Domžalah, izbran na predlog te družbenice; 
Tuna Perković, nadčinovnik Prve hrvatske štedio
nice v Zagrebu, Hica br. 5, imenovan na predlog 
družbenice: Moster, tvornica laka i boja, d. d. u 
Zagrebu. 

Družbo zastopata vedno ali po dva poslovodji 
ali pa en poslovodja in en namestnik tako, da ne 
smeta biti ta poslovodja in ta namestnik osebi, ki 
ju je predlagal za imenovanje isti družbenik, ali pa 
en poslovodja ali namestnik z enim prokuristom 
kolektivno. — Družbena firma, ki je lahko natis
njena, po komerkoli napisana, s strojem odtisnjena 
ali štampiljirana, se podpisuje tako, da postavljata 
dva poslovodji, upravičena za zastopanje po prav
kar navedeni določbi § 5. družbene pogodbe, ali en 
poslovodja in en namestnik ali pa en poslovodja 
ali en namestnik s postavljenim prokuristom skupno 
pod besedilo firme svojeročno svoja znaka, prokurist 
s pristavkom, ki označuje prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 15. septembra 1928. 

761. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: slovenski: Mlekoproizvod, pro

dajna centrala Dolenjske industrije sira In mlečnih 
proizvodov, družba z omejeno zavezo, ali hrvatski: 
Mlekoproizvod, prodajna centrala Dolenjske indu
strije sira i mlečnih proizvoda, društvo sa ograniče
nim jamstvom. 

Obratni predmet: Družba se hoče baviti z vsemi 
trgovinsko-prometnimi, kupoprodajnimi posh' sira in 
ostalih mlečnih izdelkov in ustanavljati podružnice, 
afilacije in zastopništva, ki vrše take trgovinske 
posle. 

Osnovno glavnica znaša 15.000 Din, je v gotovini 
popolnoma vplačana in poslovodji na razpolago. 

Poslovodja: Karel Mahorčič, trgovec v Novem 
mestu. 

Za zastopanje je upravičen poslovodja Karel 
Mahorčič. 
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Besedilo firme podpisuje poslovodja Karel Ma-
horčič. 

N o v o m e s t o , dne 25. septembra 1928. 

762. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: Rozman & Puncer. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 16. avgusta 1928. 
Družbenika: Vinko Rozman in Vinko Puncer. oba 

trgovca v Slovenjgradcu. 
Za zastopanje je upravičen Vinko Rozman. 
Firmo podpisuje Vinko Rozman tako, da pristav

lja njenemu aJi napisanemu ali s pečatnikom odtis
njenemu aH natisnjenemu besedilu svoj podpis. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

763. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Merkantilna banka: 
Izbrisali so se nastopni člani upravnega sveta 

Ivan Kranjec, Ludovik Tschinkel, dekan Anton Sku-
bic, Ivan Klun in dr. Ivan Slokar; vpisali pa so se 
nastopni novi člani upravnega sveta dr. Mirko Božič, 
ravnatelj Kranjske hranilnice, Fran Gogala, pod-
ravnatelj Zadružne gospodarske banke, d. d., Franc 
Miklavčič, prokurist iste banke, Kristijan Dietz, pod-
ravnatelj iste banke, Franc Nosan in Anton Kos, 
oba uradnika iste banke — vsi v Ljubljani, odnosno 
zadnji sedaj pri Merkantilni banki v Kočevju. 

N o v o m e s t o , dne 14. septembra 1928. 

764. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Centralna vinarna, d. d. v Ljub

ljani: 
Vpisal se je prokurist Janko Levičar v Ljubljani, 

Frankopanaka ulica št. 11. 
L j u b l j a n a , dne 4. septembra 1928. 

765. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gospodarska pisarna Dr. Ivan 

Cerne - Koblar: 
Besedilo firme odslej: Gospodarska pisarna 

Dr. Ivan Cerne. 
Imetnik firme odslej: dr. Ivan Čeme v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

766. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gramofonska družba z o. z.: 
Po notarskem aktu z dne 30. avgusta 1928., posi. 

St. 29.953, se je izpremenilo besedilo firme, ki se 
glasi odslej: Elektrofonska družba z o. z. 

Vpisala se je izprememba, da se glasi odstavek 
«Četrtič» te pogodbe odslej: Obratni predmet dražbe 
je trgovina z elektrofoni, glasbenimi aparati in teh
ničnimi potrebščinami. 

L j u b l j a n a , dne 13. septembra 1928. 

767. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Davorin Zokan in drugovi, druž

ba z o. z. v likvidaciji: 
Izbrisal se je dosedanji likvidator Avgust To-

nejc; vpisal pa se je novoizvoljeni "likvidator Davo
rin Johan, dosedanji družbenik in poslovodja družbe. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1928. 

768. Sedež: Mengeš. 
Besedilo firme: Stemberger & Mellitzer: 
Javni družbenik Melhior Mellitzer se je izbrisal, 

ker je umrl. 
L j u b l j a n a , dne 12. septembra 1928. 

769. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme: B. Ascher & Sin — B. Ascher 

& Sohn — Ascher B. es fia: 
S kolektivno prokuro so poverjeni dr. Aleksander 

Vâlyi, odvetnik, Elizabeta Vâlyi, odvetnikova so
proga, Vincenc Aron in Samuel Kohn, trgovca — 
vel v Murski Soboti. 

Prokurist! podpisujejo firmo tako, da pristavljata 
njenemu napisanemu ali natisnjenemu besedilu po 
dva prokurieta skupno svojerocno svoja podpisa s 
pristavkom «p. p.». 

. M a r i b o r , dne 20. septembra 1928. 

770. Sedež: Petanjci pri Radincih. 
Besedilo firme: Josip ta Ivan Vogler, Petanjeka 

Slatina: 
Prokura se je podelila Josipu Toplaku, trgovcu 

v Petanjcih. 
M a r i b o r , dne 20. septembra 1928. 

771. Sedež: Polzela. 
Besedilo firme: Strojilna, lesna in kemična indu

strija, d. d.: 
Izbrisala sta se člana upravnega sveta Vinko 

Plaskan in dr. Janko Berce; tudi se je izbrisala po
delitev prokure Nikoli Bulajiču. 

C e l j e , dne 26. septembra 1928. 

772. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Kranjc & Bermež: 
Besedilo firme odslej: Kranjc & Bermež v likvi

daciji. 
Likvidator: Vinko Premk, višji davčni upravitelj 

v p. na Vrhniki št. 251. 
Likvidator podpisuje za firmo tako, da postavlja 

pod njeno besedilo svoje ime. 
L j u b l j a n a , dno 13. septembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

773. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kastelic & Žabkar: 
Ker se je firma razdružila in obratovanje opu

stilo. 
L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1928. 

774. Sedež: Trata pri Škof ji Loki. 
Besedilo firme: Franc Caleari in brat. 
Obratni predmet: trgovina z lesom: 
Ker je konkurz odpravljen. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

2107 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

775. Sedež: Lesce. 
Besedilo firme: Kovinarska nabavna zadruga v 

Lescah, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratili predmet: Zadruga ima namen, nabavljati 

ali posredovati članom nabavljanje potrebščin za 
kovaški in ključaničarski obrt. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 15. aprila 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih trikratnim' zneskom. 
Oznanila se Izvršujejo z razglasi, nabitimi v za

družni pisarni. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 

petih zadružnikov; člani načelništva so: Ivan Kapus, 
kovač v Posavcu št. 1, Jakob Zalokar, kovač v 
Mojstrani. Ivan Lah, kovač v Lescah, Matevž Ja-
kelj, kovač v Podkorenu, Ignacij Pristave, ključani-
čar v Predtrgu, Ivan Kapus, kovač na Bledu št. 40, 
Matevž Grilc, kovač v Ribnem št. 42. 

iPravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje zanjo tako, da postavljata pod njeno firmo 
po dva člana načelništva ali en član načelništva in 
en pooblaščenec svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

776. Sedež: Luče. 
Besedilo firme: Lesna zadruga v Lučah, registro

vana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato 
1.) skrbi za povzdigo umnega gozdnega gospo

darstva, članov; 
2.) oskrbuje članom vnovčevamje in predelovanje 

lesnih produktov na račun članov in na svoj тасип; 
3.) ustanavlja zadružne obrate, skladišča in po

družnice, kar jih je treba za predelovanje lesa, ter 
si pridobiva morda potrebne koncesije; 

4.) nabavlja za člane orodje in vse drugo, česar 
je treba v njih gospodarstvu; 

5.) širi med člani strokovno znanje s predavanji, 
ter daje potrebna navodila in nasvete v gospodar
skih stvareh. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 19. avgusta 
1928. 

Opravilni delež znaša 500 Din; ob vstopu v za
drugo se mora plačati vsaj četrtina, ostanek pa v 
obrokih, ki jih določa načelništvo, toda najkesneje 
v enem letu. 

Vsak zadružnik jamci s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega devetkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo na krajevno običajni način 
in z objavami v ljubljanskem «Narodnem gospo
darju». 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njiegovega na
mestnika in treh odbornikov; člani načelništva so: 
Jakob Plaznik, p. d. Rihar, posestnik v Podvolov-
ljëku št. 36 (nacetalk); Vinko Jezernik, posestnik v 
Lučah št. 33 (načelnikov namestnik); Jakob Zibovt, 

posestnik v Karnici št. 1, Jakob Kosmač, posestnik 
v Konjskem vrhu, in Ivan Voler, posestnik v Raduni 
št. 13 (člani načelništva). 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Firmo podpisujeta po dva člana načelništva tako, 

da pristavljata njenemu po komerkoli napisanemu 
ali natisnjenemu besedilu svojoročno svoja podpisa. 

. Zadruga je pristopila k Zadružni zvezi v Ljub
ljani. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

777. Sedež: Pišece. 
Besedilo firme: Krajevna zadruga za kmetijski 

kredit v Pišecah. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) sprejema hranilne vloge od članov in drugih 

oseb; 
2.) daje članom zadružnikom denar v obliki po

sojil za pospeševanje in izboljševanje kmetijstva. 
Jamstvo zadružnikov je neomejeno. 
Člani upravnega odbora so: Vinko Kostrevc, po

sestnik v Pišecah št. 14; Josip Stojan, posestnik 
v Pišecah št. 18; Karel Ogorevc, posestnik v Piše
cah št. 82; Florijan Podgoršek, posestnik v Pod
gorju št. 55; Miha Kostevc, posestnik v Pavlovi vasi 
št. 67: Maks Preskar, posestnik v Dedji vasi št. 19: 
Ivan Sumrak, posestnik v Blatnem št. 38. 

Važnejši sklepi, obvestila in razglasi zadruge se 
objavljajo v zadružni uradovalnici, po možnosti pa 
tudi v glasilu oblastne zadruge. 

Pravila so se podpisala dne 2. aprila 1928. 
C e l j e , dne 3. avgusta 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

778. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 
Brežicah, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil Matija Fili/pio; v načel
ništvo pa je vstopil Josip Antončič, tajnik sreskega 
poglavarstva v p. v Brežicah. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

779. Kmečka hranilnica in posojilnica v Bučah, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Viktor Vreča; v načel
ništvo pa je vstopil Mihael Pustišek, posestnik v 
Peci ju. 

Vpisal se je za tajnika Miloš Turk, župnik v 
Bučah. 

Nadalje se je vpisala izprememba pravil v §§ 10. 
in 17., sklenjena na občnem zboru z dne 24. junija 
1928. Odslej podpisuje načelništvo za zadrugo tako, 
da postavljata pod zadružno firmo svoji imeni dva 
člana ali en član načelništva in tajnik, imenovan po 
sklepu načelništva; tajnikov podpis pa mora biti v 
tem primeru registriran. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

780. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo v Celju: 

Iz načelništva so izstopili Slavko Raič, dr. Adolf 
Lenart in Ivan Možina; v načelništvo pa so vstopili 
dr. Ivan Likar, sodnik upravnega sodišča, Alojzij 
Мтатог, upravitelj Invalidskega doma, im Adolf Ber-
var, sodni kanclist — vsi v Celju. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

781. Posojilnica v Cerknici, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Franc Šerko 
in Anton Milavc; vpisala pa sta se člana načelništva 
Maks Ivane, davčni upravitelj v p. v Cerknici, in 
Vladimir Premrov, posestnik in trgovec v Mar-
tinjaku. 

L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1928. 

782. Hranilnica in posojilnica Dobrnič, r. z. z n. z.: 
Izbrisal se je član načelnižtva Blaž Rebolj; vpi

sal pa se je novi član načelništva Ivan Longar, po
sestnik v Šah ovcu št. 1. 

N o v o m e s t o , dne 1. oktobra 1928. 

783. Kmetijsko društvo v Dobrničah, r. z. z o. z.: 
Izbrisala sta se člana načelništva Blaž Rebolj in. 

Franc Slak; vpisala pa sta se nova člana načelništva 
Janez Rebolj, posestnik v Artmanji vasi št. 1, in 
Jernej Slak, posestnik na Dobravi št. 18. 

N o v o m e s t o , dne 25. septembra 1928. 

784. Elektrarna na Dobrovi pri Ljubljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 



98. 

Izbrisal so je član liačelništva Mihael Pleško; 
vpisal pa se je član načelništva Franc Čeme, posest
nik v Kožarjih št. 7. 

L j u h 1 j a n a, dne 10. septembra 1928. 

785. Kmečko - delavska hranilnica in posojilnica v 
Dolu pri Hrastniku, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Dragotin Bantan; v na
čelništvo pa je vstopil Martin Orožen, posestnikov 
sin v Turju št. 7. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

786. Hranilnica in posojilnica v Dramljah, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Alfonz Sket, Anton 
Mastnak in Franc Kačičnik; v načelništvo pa so 
vstopili Martin Kačičnik, posestnik v Lazah št. 16, 
Franc Golež, posestnik v Pletovarjah št. 1, in Mihael 
Vengust, posestnik v SveteLki št. 8, poslednji kot 
načelnikov namestnik. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

787. Hranilnica in posojilnica na Homcu, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Anton Pirnat; v načel-
ništvo pa je vstopil Ivan Zupan, posestnik v Preser
vili št. 7. 

L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1928. 

788. Narodni dom v Kranju, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Edmund Kocbek in 
Filip Pahor; v načelništvo pa sta vstopila dr. Stanko 
Sajovic, odvetnik, in Gregor Šašel, notarski kandi
dat — oba v Kranju. 

L j u b 1 j a n a, dne 3. septembra-1928. 

789. Prva žrebljarska in železoobrtna zadruga v 
Kropi in Kamni gorici, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo s sedežem v Kropi: 

Po sklepu občnega zbora z dne 9. julija 1928. so 
se izpremenila zadružna pravila v §§ 2., 7 11., 
12. in 13. 

Ad § 2.: Točka 3.) se je prečrtala in namesto njo 
so je vpisalo to-le besedilo: 3.) nakupuje sirovine in 
obratna . oro<ln<n-a « л .ЈКИЈЈ^ЈЛ кл^ил. * 

Točka 6.) se je prečrtala. 
Točka 7.) se je prečrtala in namesto nje se je 

vpisalo to-le besedilo: 6.) skupno prodaja izdelke 
članov na debelo in na drobno v tuzemstvu in v 
inozemstvu ter ustanavlja v ta namen na primernih 
krajih agenture in skladišča. 

Točka 8.) je postala točka 7.). 
L j u b 1 j a n a, dno 80. avgusta 1928. 

790. Konsumno društvo za Slovenijo, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Iz načelništva je izstopil Hubert Pelikan; v na-
čolništvo pa sta vstopila Viktor Grčar, učitelj v 
Mariboru, in Jakob Kovač, vlakovodja državnih 
železnic v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1928. 

791. Zveza gospodarskih zadrug v Jugoslaviji v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Sime Jurčič in 
Valentin Vrhunc; vpisala pa sta so člana načelništva 
Franc Kobler, ravnatelj v Ljubljani VII., Žibertova 
ulica št. 27, in Emil Podkrajšek, ravnatelj v Ljub
ljani, Dobrilova ulica št. 6. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

792. Prva mariborska delavska pekarna, registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Anton 
Feiertag; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Karel Čeh, pek Delavske pekarne v Mariboru, 
Tržaška cesta št. 36. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1928. 

793. Tiskovna založba, osrednja registrovana za
druga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. julija 1928. so 
se izpremenila zadružna pravila v §§ 7., 14., 17. 
in 30. 

M a r i b o r , dne 20. septembra Г928. 

794. Zavod komisionarjev v Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklopu občnega zbora z dne 1. septembra 
1928. so se izpremenila zadružna pravila v §§ 4., 6.. 
11., 18., 20., 26., 32., 34. in 36. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1928. 

679 Letnik X. 
795. Električna strojna družba v Mozirju, registro

vana zadruga z omejeno zavezo: 
Iz načelništva je izstopil Franc Delega; v načel

ništvo pa je vstopil Jože Blaž, posestnik v Mozirju. 
C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

796. Živinorejska zadruga v Mozirju, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisali so se člani načelništva. Matija Goričar, 
župan iii posestnik v Mozirju (načelnik); Oskar 
Warsberg, posestnik v Šmartnem ob Paki (podnačel-
nik)j Martin Hicelberger, posostnik v Dolenji Suhi, 
Franc Marolt, posestnik v Brezju, in Jože Zagradiš-
nik, posestnik v Slatini (člani načelništva). 

C e l j e , dne 19. septembra. 1928. 

797. Vrborejska zadruga v Notranjih goricah, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Jakob Kušar in Vik
tor Lapajnar; v načelništvo pa sta vstopila Franc 
Rakovec, h. št. 8, in Ivan Alič,.h. št. 6 — oba posest-
nikova sinova v Notranjih goricah. 

L j u b 1 j a n a, dne 3. septembra 1928. 

798. Ljudska posojilnica v Oplotnici, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Dosedanja zadružna pravila so se nadomestila s 
pravili, sprejetimi na občnem zboru z dne 20. maja 
1928. 

Obratni predmet odslej: Zadruga ima namen, iz
boljševati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti 
izpodbujati varčnost in z zadružnim kreditom pre
skrbovati članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, koli
kor so za dosego zadružnega smotra potrebna, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Zadružni 
zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 
Objave se izvršujejo z naznanili, nabitimi v ura-

dovalnici. in z razpisi v ljubljanskem «Narodnem 
gospodarju». 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

799. Posojilnica pri Sv. Barbari v Halozah, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Ja
nez Krajne in Franc Voglar; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Franc Ju.rgec, posestnik 
v Paradižu št. 17. in Jožef Kokol, posestnik v Pri
stavi št. 3. 

M a r i b o r, dne 20. septembra 1928. * 

800. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Mihaelu poleg 
Šoštanja, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Vpisal se je kot uradnik, upravičen po §§ 17. 
in 24. zadružnih pravil, Josip Koren, zasebni urad
nik pri Sv. Mihaelu poleg Šoštanja. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

801. Mlekarska zadruga v Škof ji loki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva jo izstopil Gašper Triler; v načel
ništvo pa je vstopil Franc Hartman na Suhi. 

L j u b l j a n a , dne 12. septembra 1928. 

802. Kmetsko-delavska hranilnica in posojilnica na 
Teharjih, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Kamenšek; v 
načelništvo pa je vstopil Franc Selšek. posestnik v 
Osenci št. 7. 

C e l j e , dne 26. septembra 1928. 

803. Vodovodna zadruga v Zavodni - Okolica Celje, 
registrovana. zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Leopold Svetličič; v 
načelništvo pa je vstopil Franc Krajne, posestnik v 
Zavodni št. 72. 

Zaznamenovalo se je, da' je odslej načelnik že 
vpisani član načelništva Matko Žagor. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

804. «Mali štedi tel j» v Ljubljani, reg. zadr. z omej. 
zav.: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b 1 j a n a, dne 12. septembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
3 3 4 . 

Tarifno obvestilo.* 
Avstrijsko-jugoslovanska železniška zveza. 

Tarifa za prevoz blaga v prometu med kvestaimi po
stajami avstrijskih zveznih železnic itd. in postajami 
Labudske doline itd. v provozu čez progo Dravo-
grad-Mežo, državno mejo, do Prevalj, državne meje. 

Velja od dne 1. julija 1928. 
(4) Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 5. septembra 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, je treba izvršiti 
v zgoraj omenjeni tarifi to-le dopolnitev: 

Na 49. strare naj se vpišejo v tarifi 21. (gramoz) 
po abecednem redu te-le postaje: 

Nach 
Von 

Krumpendorf 
Portschach am Wörthersee . . . 
Velden am Worthersee . . . . 

St. Paul 
L. 

57 
59 
62 

Generalna direkcija državnih železnic v Beogradu, 
dne 4. septembra 1928.; P. D. br. 60.314. 

Številka poslovodne uprave 4581/28. 

Št. 1321/28. 2120 
Objava. 

Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 
gospod dr. Ivan Š l i b a r z dnem 11. oktobra 1928. 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Litiji. 

V L j u b 1 j a n i, dne 12. oktobra 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. žirovnik s. r. 

2133 Št. 4799. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava kompletnega materiala za 

naj se vlože do dne 2 3. o k t o b r a 

informacije se dobivajo pri pod-

Ponudbe 
19 28. 

Natančnejše 
pisani direkciji. 
Direkcija državnega rudnika v Zabukovcl pri Celju, 

dne 15. oktobra 1928. 

Št, 9021/33. 3—1 
Razglas. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru je 
vložil projekt, po katerem naj se regulirajo: 

1.) S a v i n j a od km 23-684 do ikm 27-630, t. j . 
od Grenadirjeve brvi pod Celjem do Kristininega 
dvora nad Celjem. 

2.) V o g l a j n a od izliva v Savinjo v dolžini 
2-34 km do vtoka Hudinje. 

3.) K o p r i v n i c a od izliva v Voglajno v dol
žini 2-7 km do Ribrzlovega posestva. 

4.) S u š n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-7 km na Lavi. 

5.) L o ž n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-4 km do pod Joštov mlin. 

Projekt določa izbagrovanje rečne kinete in 
zgradbo nižjih obrežnih' nasipov. Trase projektiranih 
regulacij se vseskozi1 prilagode obstoječim strugam 
in obrežnim črtam. 

Pooblaščen po gospodu velikem županu mari
borske, oblasti z odlokom z dne 2. oktobra 1928., 
U. br. 554/16, odrejam po §§ 70. in 75. vodoprav-
nega zakona z dne 18. januarja 1872., štajerski dež. 
zak. št. 8, in § 144. stavbnega reda za Štajersko z 
dne 9. novembra 1857., dež. zak. št. 5/П. oddelek, 
krajevni ogled in obravnavo o p r o j e k t u r e g u 
l a c i j e S a v i n j e n a p o n e d e l j e k d n e 
3. d e c e m b r a l 9 2 8 . i n n a t o r e k d n e 4 . d e 
c e m b r a 19 28. s sestankom ob pol devetih dne 
3. decembra pri Grenadirjevi brvi pod Celjem. 

Obenem razpisujem na podstavi istih zakonitih 
določil tudi krajevni ogled in obravnavo o načrtu 
regulacije zgoraj navedenih pritokov Savinje, in 
sicer: 

1.) L o ž n i c e in S u š n i c o n a . s r e d o d n e 
5. d e c e m b r a 1 9 2 8 . s sestankom ob osmih pri 
izlivu Ložnice v Savinjo; 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata, t 
Slovenaca» z dne 9. oktobra 1928., št. 234/LXXVI. 
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2.) K o p r i v n i c e in V o g l a j ne n a č e t r 
t e k d n e 6. d e c e m b r a 1 9 2 8. s sestankom ob 
osmih pri Ribizlovem posestvu ob Koprivnici. 

Pri teh obravnavah je vložiti glede dotičnih na
črtov ugovore, ki se niso že prej prijavili ustno ali 
pismeno; drugače se bo smatralo, da se udeleženci 
strinjajo z namerjanim podjetjem in za to potrebno 
odstopitvijo ali obremenitvijo zemljiške lastnine in 
se bo razsodilo ne glede na poznejše ugovore. Iz
vršitvi naprave bi se ugodilo, če se uradno ne po-
dado pomisleki. 

Mejaši in interesenti so povabljeni, naj prisostvu
jejo obravnavi. Načrti so do dne komisije med urad
nimi urami na vpogled pri sreskem poglavarju v 
Celju. 

V C e l j u , dne 14. oktobra 1928. 
Sreski poglavar: dr. Hubad s. r. 

Št. 4219/1. 

Razglas. 
2116 2—1 

Na javni dražbi se bodo oddajali v zakup za 
dobo nadaljnjih 4 let in 3 mesecev, t. j . za čas od 
dne 1. januarja 1929. do dne 31. marca 1933. lovi 
naslednjih občin, in sicer: 
a) pri podpisanem sreskem poglavarju v sobi št. 3: 

Občina 

Butoraj 
Črnomelj 
Tribuče 

Loka 
Petrova 

vas 
Talčjl vrh 

Čeplje 
Dobliče 

Tanca gora 

Dan 

24. novembra 
24. novembra 
24. novembra 
26. novembra 

26. novembra 
26. novembra 
27. novembra 
27. novembra 
27. novembra 

Ura 

13. 
14. 
15. 
13. 

14. 
15. 
13. 
14. 
15. 

Občina 

Adlešiči 
Podzemelj 
Vinji vrh 

Kot 
Planina 
Semič 

Dol 
Dolnja 

Podgora 
Radcnce 

Dan 

28. novembra 
28. novembra 
28. novembra 
29. novembra 
29. novembra 
29. novembra 
30. novembra 

30. novembra 
30. novembra 

Ura' 

13,' 
14. 
15. 
13. 
14. 
15. 
13. 

14. 
15.| 

b) v pisarni občinskega urada v Metliki: 

| Občina 

Božjakovo 
Drašiči 

1 Metlika 

Dan i Ura 

3. decembra 
3. decembra 
3. decembra 

13. 
14. 
15. 

Občina 

Črešnjevec 
Lokvica 

Suhor 

Dan 

4. decembra 
4. decembra 
4. decembra 

Ura 

13.| 
14.! 
15.| 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled pri sreskem poglavarju v Črnomlju v sobi št. 3. 

Sreski poglavar: dr. Hacin s. r. 

Razne objave. 
Preds. št. 96. 2129 

Razpis volitev delegatov in njih namest
nikov za glavno skupščino pokojninskega 
zavoda za nameščence za Slovenijo in 

Dalmacijo v Ljubljani. 
Dan volitev delegatov, odnosno dan, ko naj se 

preštejejo glasovi, oddani ob volitvah, se določa na 
dan 15. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob 12. uri v uradnih 
prostorih pokojninskega zavoda v Ljubljani, Gleda
liška ulica št. 8, IV. nadstropje. 

Voliti je treba v petih stroškovnih edinicah 62 
delegatov in 62 namestnikov, in sicer 31 delegatov 
in 31 namestnikov iz skupine zavarovancev in isto 
Število K skupine službodajalcev. 

V vsaki volilni edinici volita skupina zavarovan
cev in skupina službodajalcev vsaka enako število 
delegatov in njih namestnikov, in sicer: 

v I. volilni edinici ( d e n a r n i z a v o d i ) po 
5 delegatov in po 5 namestnikov; 

v П. volilni edinici ( t r g o v i n a i n . š p e d i 
c i j a ) po 8 delegatov in po 8 namestnikov; 

v Ш. volilni edinici ( r u d a r s t v o in k o v i -
n a r s t v o ) po 4 delegate in po 4 namestnike; 

v IV. volilni edinici ( o s t a l a i n d u s t r i j a in 
o b r t) po 9 delegatov in po 9 namestnikov; 

v V. volilni edinici ( v s i o s t a l i p o k l i c i ) po 
5 delegatov in po 5 namestnikov. 

Volilni imeniki, t. j . seznamki članov zavoda (za
varovanih nameščencev in njih službodajalcev) po 
stanju z dne 15. septembra 1928. so razgrnjeni do 
vštetega dne 29. oktobra 1928. v uradnih prostorih 
pokojninskega zavoda v Ljubljani od 8. do 20.' ure 
in na magistratih v Mariboru, Celju, Splitu in Du
brovniku. 

Morebitne r e k l a m a c i j e (vpis, izbris, uvrsti
tev v strokovne edinice) je treba vložiti v času od 
<ine 15. oktobra do dne 29. oktobra 1928. ob 12. uri 

pri volilni komisiji pokojninskega zavoda, ki odloči 
o njih dokončno. Prepozno vložene reklamacije se 
ne bodo vpoštcvalc. 

Voli se po p r o p o r č n e m volilnem redu p i s 
m e n o z o b v e z n i m i k a n d i d a t n i m i l i 
s t a m i . 

Aktivno volilno pravico imajo vsi zavarovanci, 
ki so dne 15. septembra 1928. člani pokojninskega 
zavoda, in njih službodajalci. 

Kot kandidat, odnosno namestnik, sme biti vpi
san le tisti član, ki ni izgubil volilne pravice za na
rodno skupščino in ki je sam član pokojninskega 
zavoda, ali tisti upravičeni zastopnik juridično osebo, 
ki je član zavoda (§ 10., odstavek 4., statuta). 

Kandidatne liste z imeni kandidatov in z označ
bo vrstnega reda vsakega kandidata in namestnika 
morajo biti predloženo; volilni komisiji najkesneje 
dne 29. oktobra 1928. ob 10. uri. 

Kandidatne liste smejo biti napisane lo na 
u r a d n i h o b r a z c i h , ki jih je izdala volilna 
komisija in ki so na razpolago pri volilni komisiji.' 
Te liste morajo obsezati toliko imen, kolikor se voli 
v dotični strokovni edinici delegatov in namestnikov 
skupaj. 

Na vsaki kandidatni listi naj bo jasno in določno 
označena skupina, strokovna edinica ali stranka, ki 
je lista predstavlja, tako da se lahko loči od vsake 
druge stranke ali listo. 

Vsako kandidatno listo mora predlagati vsaj 
toliko volilnih upravičencev, kolikor so voli. za do
tično strokovno edinko delegatov in namestnikov 
skupaj. Predlagatelji se morajo na kandidatni listi 
razločno podpisati ali pa ji priložiti posebno izjavo. 
Vsak upravičenec sme podpisati le eno kandidatno 
listo. Kandidatno listo mora podpisati tur]i vsak kan
didat s pripombo, da sprejme izvolitev, odnosno pri
ložiti ji mora tako izjavo. Njega podpis, odnosno 
izjava, se šteje v predpisano število predlagateljev. 

Volilni upravičenci smejo imenovati svojega za
upnika v volilno komisijo in zastopnika, ki občuje 
kot pooblaščenec stranke z volilno komisijo. 

Kandidatne liste, ki se skladajo z zahtevami sta
tuta, potrdi volilna komisija kot uradne liste strank 
in jih javno razglasi najkesneje osem dni pred vo-
litvijo delegatov. Če pa je bila vložena v strokovni 
edinici ena sama kandidatna lista, v tej strokovni 
edinici sploh ni treba oddajati glasov, volilna komi-
na listi. 

Podrobni popis volilnega postopanja podajata 
§§ 25. in 26. statuta, razglašenega v «Službenih No
vinari» (št. 268 iz leta 1922.), v «Uradnem listu po
krajinske uprave za Slovenijo» (št. 103 iz leta 1922.) 
in v «Dalmatinskem Glasniku» (št. 64 iz leta 1923.). 

Pokojninski zavod za nameščence v Ljubljani, 
dne 15. oktobra 1928. 

Predsednik volilne komisije: 
Vekoelav Vrtovec s. r. 

2 1 2 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. oktobra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 377,925.338-11 
Posojila 1.724,772.962-67 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,113.710-27 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.188,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 655,648.677-91 

. .' 9.219,857.759-66 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,483.089-57 
Novčanice v obteku 5.841,321.010— 
Državni račun začasno zamene . . 294,113.710-27 
Terjatve države po raznih računih 212,590.205-34 
Razne obveznosti . ' 608,916.711-48 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
9.219,857.759-66 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Opr. št. 294/12r—1928. 2126 

Razglas o licitaciji. 
V uradnih prostorih okrožnega urada za zavaro

vanje delavcev v Ljubljani, Miklošičeva cesta. št. 20, 
soba št, 200, se bo vršila dne 2. n o v e m b r a l 9 2 3. 
ob desetih javna pismena ofertna licitacija za do
bavo raznega obvezilnega materiala. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, mo
rajo biti oddano do označene ure v vložišču okrož
nega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
soba št. 205. Na zapečateni zavitek je treba napisati: 
«Ponudba za dobavo obvezilnega materiala po Hci-
tacijskem razpisu opr. št. 294/12—.1928». 

Ponudbe jo treba predložiti na tiskovini, ki se 
dobiva s pogoji vred pri okrožnem uradu za za
varovanje delavcev v Ljubljani, soba št. 233, za 
20 Din. Ponudbe, ki so ne podado na tej tiskovini, 
se ne morejo vpoštevati. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 9. oktobra 1928. 

2124 Razid društva. 
Izobraževalno društvo narodne socialistične mia 

dine «Bratstvo» v Zagorju ob Savi se je po sklepu 
občnega zbora z dne 14. julija 1928. prostovoljna 
razšlo. 

Bivši predsednik: 
Janko Hočevar 8. r. 

Bivši tajnik: 
Ludovik Ludovaj s. r. 

Vabilo na II. izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Jugoslovensko-češka tvornica 
bombažnih tiskanin, 

d. d. v Kranju, 
v soboto dne 3. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob 11. uri v 
družbenih pisarniških prostorih v Kranju z nastopnim 

u u e v n i m r e a o m : 
1.) Volitev enega upravnega svetnika. 
2.) Slučajnosti. 2071 

* * * 
Po § 14. družbenih pravil imajo glasovalno pra

vico oni delničarji, ki so položili pri družbeni bla
gajni v Kranju šest dni pred zborovanjem vsaj deset 
delnic z nezapadlimi kuponi vred. Delničarji glasu
jejo lahko po § 18. družbenih pravil osebno ali pa 
po pooblaščencu. Posest desetih delnic dajo pravico 
do enega glasu (§ 16. družbenih pravil). 

Upravni svet. 

2 1 7 Objava. 
Izgubil sem uradniško legitimacijo za znižano 

vožnjo po železnici, ki jo je izdala direkcija držav
nih železnic v Ljubljani dne 27. januarja 1926. pod 
št. 172.287 na ime: Baškovč Anton, davčni prakti
kant II./5. pri davčnem uradu v Kamniku. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Anton Baškovč s. r., 
davčni praktikant v Brežicah. 

2 1 2 1 Objava. 
Izgubil sem izpričevala o posebnem izpitu teh

nične fakultete univerze v Ljubljani: infinitezimalni 
račun, I. del, opisna geometrija, teoretična meha
nika, strojno risanje, industrijsko knjigovodstvo in. 
civilno pravo, vsa na ime: Miroslav Dušan Gregorka 
od Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah in iz let 1924. 
do 1926. — Proglašam jih za neveljavna. 

Miroslav Dušan Gregorka s. r. 

2 1 3 2 Objava. 
Izgubil sem. odhodnico osnovne šole na Bohinj

ski Bistrici z dne 29. marca 1903., št. 14, na ime: 
Janez Rozman iz Polja (občina Bohinjska Bistrica). 

Proglašam jo za neveljavno. 
V P o l j u , dne 14. oktobra 1928. 

Janez Rozman s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniäka tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrož« v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 335. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem s e mora vrSiti zavarovanje valute | 
ob izvoza b laga po è lenn 16 . pravilnika o pro* 

m e t a z devizami in vaiatami z dne 2 3 . septem

bra 1921.* 

VeUa o d d n e 1 5 . d o d n e 3 1 . o k t o b r a 1928 . 

II 
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21 
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23 

24 

• 

25 

26 
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30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

Rž 

Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 0 

Bela moka za luksusno pecivo 
š t 2 . 

Krušna moka št. 4 In 5 . . . 

Otrobi 

Fižol 

Konji težki za vprego (slovenskO 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 

Krave : 

Voli, biki: 

. od 700 • do 900 kg . 
> » 900 » navzgor . , 

Teleta: 

od 30 » do 70 kg . . . 
» 70 > > 200 » . . . 

Prašiči: 

> od 140 » do 220 kg . 
» » 220 » navzgor . . 

Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 

Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 . 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 » 

100 . 
100 . 
100 » 
100 » 
100 • 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

vsak 
> 
> 

> 
vsako 
vsak 

> 

vsaka 
> 

vsak 
» 
* 

vsako 
» 
> 

vsak 
> 

> 
» 
» 

vsaka 
100 kg 
100 • 
100 . 

100 » 
100 . 
100 . 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 . 
100 » 
100 . 
100 » 

Cena 
v dinarjih 

240 • — 
250-—; 
220- —I 
240 • — i 
2 4 0 ' - ! 
310- — 
2 8 0 ' -

350 •— 

340 • — 

330 • — 
310-— i 
2 7 0 - -
240--
200' — 
180- — 
300 •— 
800 •— 

1.000- — 
3.600 •— 
2.500 •— 
2.000 •— 

1.600- — 
1.500-— 

900 •— 
1.800-— 

3.000 • — 
1.200--

. 
2.600 • -
3.200 • — 
4.000 • — 

500-— 
700-— 

1.000-— 
150-— 
70' — 

700 •-
1.400'-
1.700--

200- — 
2.000- -
1.800--
1.700- -

3.500 • — 
4.500-— 
1.800-— 
1.700- — 
1.800- — 
3.000- — 
1.700- — 
1.500-— 
1.200-— 
1.200- — 
1.500- — 
1.600- — 

öS 
I -3-c: 

Is« 
44 
45 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

|i 73 

74 

75 

76 
77 
78 
i 79 

80 
81 
82 
183 
84 
85 
86 
87 
88 

j 8 9 

'90 
91 
92 

* .Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 15. oktobra 1928., št. 239. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjcni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = I«/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepič), suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je in Bosne 

20»/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vidrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Silve suhe B0/8t, vložene v vre

čah 
Slive suhe 8Б/.0> vložene v vre

čah » - . . . . 
Slive suhe "Доо (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe 110/uo (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "°/ш, vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive . . 
Pure zaklane 
Gosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

Jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 
• predivo) 

Predivo 
ТиЦе (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena In okrogla 

polena. 
Lesno oglje 
Lesne-oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les Jelkov, obtesan (gre
de), od •/, do »•/„ 

Stavbni les Jelkov, okrogel (Ja-
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove): 

Količina 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 

100 . 

100 . 

100 > 

100 • 

100 . 

100 . 

100 » 

100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 
100 . 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m* 

Cena 
v dinarjih 

600-

100 
800 
700 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
1.300 

2.600 
3.200 
5.500 
2.300 
2.500 

18 
150 
50 
60 
100 
.250 
1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

630 

580 

460 

350 

330 

320 

• 
600 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.200 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

450 

250 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

Is5 
1 MA 

j 
1 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

1 1104 

105 
106 

107 
108 

1 109 
1 
Ino 111 

112 
!ii3 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

1 
122 

|j 
H23 

124 
lil 25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre-

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan In okrogel (hlodi): 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 

( do 160. . . . 
u . , .1 160 do 220 . . Hrastovi pragi 2 5 0 џ ^ ; ; 

l specialni . . . 

Stavbni les, razžagan, orehov 
In drugih plemenitih dreves 

Stavbni les, razžagan, brestov, 
jesenov In Javorov . . . . 

Stavbni les brestov, jesenov In 

Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement iz Srbije 

Cement hrvatski in slovenski 

Bavksit (dalmatinski) . . . . 

Opij (afion) 
Hmelj Iz leta 1928 
Hmelj iz leta 1927 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih-

Količina 

m« 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

vsak 
> 

m» 
vsak 

m' 
» 

» 

> 
vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 . 
10.000 , 
10.000 . 

100 kg 
1 » 

100 » 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

350- — 
700-— 
350-— 

550 •-
270- — 

1.000-— 

800' — 
2.500 • — 

20- — 
30- — 
45-— 

1.100- — 
30' — 

1.200- — 
700- — 

900•--

700- — 
70- — 

40-— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.500 • — 

200-— 
1 500-

700- — 
2400- — 

600- — 

10000-

7.000- — 
6-— 

5 0 - -
5--I 

P r i p o m b a . - Pooblaščene banke se opozarjajo. 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati p o 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero ee blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila n a tujo valuto, ee Iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce BO v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inšpektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovorL 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljam« 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega poJmesečja, taka potrdila veljajo; če pa so-
nižje, naj se pošlje potrdilo generalneimi inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi ве blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beograda, 

dne 10. oktobra 1938.; I. br. 20.200. 



99. 682 Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

K. br. 931. 

Razglas glede izboljšanja vinskega pri
delka v letu 1928. 

Zaradi obče slabe zoritve grozdja je pričakovati 
letos tudi v ljubljanski oblasti glede na kakovost 
večinoma bolj slab vinski pridelek; zato ga je treba 
z dopuščenimi sredstvi kolikor mogoče izboljšati, in 
sicer v prvem redu s slajenjem. 

Glede na to dovoljujem vinskim producentom na 
podstavi § 5. vinskega zakona z dne 12. aiprila 1907.. 
drž. zak. št. 210, i z j e m o m a s p l o š n o i h p r o 
s t o s l a j e n j e letošnjih vinskih mostov v ljubljan
ski oblasti, in sicer za mošte iz n a v a d n i h (do
mačih) vrst grozdja, ki imajo izpod 14 % sladkorja 
z največ 3 %, a za one iz f i n i h vrst grozdja, ki 
imajo tzpod 17 % sladkorja, z največ 4 % čistega 
konsumnega (navadnega) sladkorja. Rjavi,, tako 
zvani ameriški sladkor se v to svrho ne sme upo
rabljati Sladkor je treba raztopiti v m o š t u , ne 
pa v vodi. Slajmje je treba izvesti takoj, čim grozd
je zmestimo, odnosno sprašamo; torej pred kipenjem 
ali vsaj med kipenjem, n a j k e s n e j e pa do všte
tega dne 15. novembra 1928. 

Zaradi te obče dovolitve slajenja ni treba nobe
nemu vinogradniku v tukajšnji oblasti vlagati po
sebne prošnje za slajenje mošta kakor tudi ne pred
pisanega naznanila o izvršenem slajenju; vinski 
trgovci pa morajo imeti za slajenje mošta, ki so ga 
nakupili, posebno dovolitev pristojnega političnega 
oblastva po odredbi z dne 18. marca 19.14., št. 12.264. 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

Vet. br. 843. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 
o d dne 8. do dne 14 . oktobra 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Sremič 1 dvorec). Črnomelj: Loka (Svibnik 1 dvo
rec). Kamnik; Kamnik (Kamnik 1 dvorec), Križ 
(Križ 1 dvorec). Kočevje: Loški potok (Travnik 
i dvorec). Litija: Muljava (Muljava 2 dvorca). 
Radovljica: Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec), 
Ëled (Mlino 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežfce: Videm (Stari grad 1 dvorec). Kamnik: 

Moravče (Vrhe 1 dvorec). Krško: Radeče (Njivice 
i dvorec), Raka (Ardro 1 dvorec), Sv. Križ (Dobrava 
1 dvorec). Št. Rupert (Št. Rupert 1 dvorec). Litija: 
Polšnik (Kosca 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Do-
brunje (Bizovik in MaJi I ipogiav po 1 dvorec), Med
vode (Zgornja Senica t dvorec). Logatec: Gorenji 
Logatec (Gorenji Logatec 1 dvorec), äkotja Loka: 
Stara Loka (GodeŽtč Ì dvorec). 

C è b e l n à k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n u dne 17. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 

Fr. č e m e s. r. 
L. «t. 799. 

tuoànje nalezljivih holezni 
v ljubljanski oblasti 

od one Ì. do dne 7» oktobra 1928. 

Srêz Ji « • 3 o> 
s 
D 

11 

Btferfn* tifunih baletni. 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
.Kreko 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

3 
Л 
2 
i 
4 
9 
J 

Skupa] 21 

2 4 
1 
2 
3 
6 
6 

22 

S r e z 
ss 
C a) 

SI 
Z o 

•os 
N U 

O > 
s 

D 

i Črnomelj 
j Kočevje 

Ljubljana, mesto . 
Novo mesto ; . . 

Skupaj . 

Griia. — Dysenteri*. 

11 

4 
2 
1 
5 

SkrUtinkfc. — Scarlatina. 
Črnomelj ; , . ; 
Kamnik . . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mestò . 
Radovljica . . ._;. 

Skupaj . 

7 
5 
8 
1 

20 
6 
4 

51 

, 

1 

i 1 
i_..L_ 

4 

3 
2 

1 

6 

• 

1 

t i 
2 

12 

4 
3 
9 
1 

20 
6 
4 

OStiie«. - Morbilli. 
Krško 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . 

Skupaj . 

25 
1 

.1 
27 

9 
1 
. 

10 

14 
1 

15 . 

47 

20 
1 

i 
22 

Darle*. — Diphtérie et Croup. 
Kamnik 
Kranj 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

3 
1 
2 

6 

1 
2 

i 
4 

1 
i ! . 
i 
2 

5 

Sen. 

Kranj . . . . 
Ljubljana, srez 

Erysipelas. 

I 1 I 

Skupaj 1 1 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Ljubljana, mesto . | 1 | . j . j . | 1 j 

V L j u b l j a n i , dne 11. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer a. r. 

S 21/27—10. 

Odprava konkurza. 
2150 

Prezadolženec: Franc C v i 1 a k, svečar in medi
car v Slovenski Bistrici. 

Konkurz, >ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 21/27;—2 o prerado! ženče vi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v^iferiboru, oddelek IV., 
d n e l l . oktobra 1928. 

A 100/28—5. 2140 3—4 

Poklic dedica neznanega bivališča. 
Franc V i d e n i č v Čatežu št. 39 je dne 7. aprila 

1928. umrl. Poslednja volja so ni našla. 
Kot dediči so vpoštevni Marija Videnič do ]/i in 

Otroci Francj Ana, Jožef in Milia, vsak do e/soiaki. 
Franc Videnič, čigar bivališče sodišču ni znano, 

se pozivlje, naj se v e n e m l e t u od današnjega 
dne zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo ob
ravnavala zapuščina z ostalimi dediči in z Josipom 
Likarjem, gozdarjem v p. v Dobah št. 1, ki se je 
postavil odsotnemu Francu Videniču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 26. septembra 1928. 

A 1 226/28. 2143 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
Upniki. 

Anton V a u p o t i č , trgovec v Ptuju, je dne 
5. septembra 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, so pozivtljejo, 
na j j ih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 17 d n e ? ' l 2 . n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih 
ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani^ z zastavno pravico, ni
kako nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi za
radi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 9. oktobra 1928. 

E 384/28—16. 2097 
Dražbeni oklic. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 13/28—80. 2141 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Franc P r i s l a n , trgovec v Mo

zirju. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev se določa narok na 
dan 19. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 2. 

Prezadolženec in porok; morata priti k naroku 
osebno. 

Obenem se odlaga vnovčitev sklada do pravno
močne rešitve poravnalnega predloga. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 12. oktobra 1928. 

Kc 1479/28—1. , Proglasitve za mrtve. 2123 
O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni pogrešanci 

ža mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 3 1 . marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, d a 
È0 umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreSancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. 
PogreSance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pr i njem, ako še žive, ali naj mu dado to k a k o 
drugače n a znanje. 

Dne 7. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob «najetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Podgorje, vi. št. 25 (niža št. 22, 
gospodarsko poslopje, 2 vrta, 1 vinograd, 2 njivi 
[sedaj vinograda], 1 travnik, 1 pašnik, 2 gozda [eden 
deloma njiva]). Površina: 2 h a 7 5 a 31 m2. Breme: 
služnost zajemanja vode v prid vsakokratnega last
nika nepremičnin: zemljiška knjiga Podgorje, vi. 
št. 28. 

Cenilna vrednost: 8423 Din 30 p; vrednost prite-
klin: 544 Din 75 p; najmanjši ponudek: 5979 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
Sodišču najpozneje pri dražbemem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 6. oktobra 1928. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bi
vališče pogreSancev 

Janez Su&ec, 
rojen dne 4. decem
bra 1890. v Kozjaku 

St. 31. 
Martin Voeu, 

rojen dne 20. sep
tembra 1889. v Škof jI 

vasi. 
Anton Škof, 

rojen dne 1. aprila 
1871. v Artičah š t 23. 

Feliks Rodež, 
rojen dne 27. aprila 

1892. v LeSJu St. 1. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira predlog 

Odšel začetkom leta 1915. z 
mariborskim pehotnlm*polkom 
na rusko bojišče; od meseca 

aprila 1915. pogrešan. 
OdSel leta 1916. s 26. domo
branskim pehotnim polkom na 
gališko fronto; od meseca maja 

1916. ni več glasu o njem. 
Odšel dne 17. januarja 1916. na 
albansko mejo ter zadnjič pisal 

dne 21. junija 1916. 
•Odrinil začetkom svetovne vojne 
z domobransko baterijo dravske 
artiljerijske brigade na gališko 
fronto ter se zadnjič oglasil 

leta 1ÖI6. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija Sušeč. 

Polbrat 
Anton :Bincl. 

Žena 
Apolonfja Škof. 

Mati 
Ana Rodež. 

Ime 
in bivališče 

skrbnika, ki je 
bil postavi] en 
pogrešancu 

Dan 
In opr. š t 

oklica 

23.7.1928.; 
T V 26/28-2, 

1.8.1928.; 
T V 28/28-2. 

25.8.1928.; 
T V 30/28—2. 

15.9.1928.; 
TV33/28-2. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

1. marca 
3929. 

1. maja 
1929. 
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E 305/28—23. ' 2003 
Dražbeni oklic. 

Dne 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin : zemljiška knjiga: I. za mesto Maribor, vi. št. 98, 
II. za katastrsko občino Kozjak, vi. št. 44 III. za 
katastrsko občino Radvanje, vi. št. 139, IV. za kata
strsko občino Radvanje, vi. št. 122. 

Cenilna vrednost: ad I. 720.456 Din 25 p, ad II. 
70.170 Din, ad Ш. 259.100 Din, ad IV. 6230 Din; 
vrednost priteklin: 2490 Din in 2400 Din; najmanjši 
ponudek: ad I. 360.230 Dui, ad II. 46.780 Din, ad Ш. 
172.734 Din, ad IV. 4154 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glođe nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veti. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, Ici je 
nabit na uradni deski tega eodiSča. 

Okrajno sodišče v Maribora, oddelek ÏV., 
dne 23. septembra 1928. 

E 283/28-8. 

683 

Dražbeni oklic 

Letnik 3L 
2048 

E 1069/27. 

Dražbeni oklic 
1940 

Dne 3 0. o i k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6-dražba nepremičnin: 
zomljiška knjiga za davčno občino Sakušak, vi. 
št. 113. 

Gonilna vrednost: 7266 Din '35 p; vrednost -prite
klin: 90 Din; najmanjši ponudek: 4904 Din 25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
eodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več 'Uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek TV., 
dne 4. septembra 1928. 

Dne 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zaplana, vi. št. 62. 

Cenilna vrednost: 4300 Din; najmanjši ponudek: 
2867 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja тла, dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek IL, 
dne 1. oktobra 1928. 

Ne 478/28—3. 

Amortizacija. 
2118 3—1 

E 1168/28. 
Dražbeni oklic 

1936 

Dno 2 6. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču-v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiSka knjiga za davčno občino Gradišča, vi. 
št. 197. 

Cenilna vrednost: 6120 Din; najmanjši ponudek: 
4590 Din. 

Pravice, ki ne b'i pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbo, sicer bi se ne inogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v Sobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okTic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. septembra 1928. 

Na prošnjo Ivana K u n c a , strokovnega učitelja 
v Ljubljani, Ramenskega ulica št. 14, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je Jakob Kune, posestnik v Rovtah št. 6, baje 
fzgubil : Hranilna knjižica Posojilnice in hranilnice v 
Rovtah, r. z. z n. z., št. 1294 na ime: Jakob Kune, 
posestnik v Rovtah št. 6, z vlogo 371 Din 56 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se -sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno «oflišče v Logatcu, oddelek 'L, 
dne 5. oktobra 1928. 

Razglasi raznih arato io oblasto. 
wtra—'-*—» 

E 1203/28—9. 
Dražbeni oklic 

1941 

Dne 3 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
-podpisanom sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin

ske ideelne polovice: zornijiška knjiga Stogovci, vi. 
št. 7. 

СепИпа vrednost: 2370 Din; najmanjši ponudek: 
1520 Din. 

Pravice, ki ne bi .pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
eodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, "sicer 'bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v «kodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa &e opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. septembra 1928. 

E 341/28—10. 
Sklep. 

1998 

Dražbeno postopanje glede nepremičnine: vi. 
št. 169 in 62, katastrska občina Brezovo, dovoljeno 
s sklepom z dne 13. junija 1928., opr. št. E 341/28, 
je po §§ 200., št. 3, in 283. izvršilnega reda ustav
ljeno. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev se ne sme 
dovoliti nova dražba, dokler ne potečo od te usta
vitve pol lota. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 21. septembra 1928. 

3 3 5 . 
Tarifna obvestila."1 

Imenik železniških postaj krattjevlne Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

«Popravek. 
Z veljavnostjo od dne 1. oktobra 1928. naj' se 

prečrtajo na 175. strani tega imenika pri razklada-
liscu z nazivom: skale besede: «koje železnica sme 
prevoziti u otvorenim kolima». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 15. septembra 1928.; G. D. br. 61.032/28. 

* 

Promet potnikov in prtljage med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev în Romunijo. 

Z veljavnostjo od dne 1. oktobra 1928., ko stopi 
v veljavo mednarodna konvencija za prevoz •potni-, 
kov in prtljage, naj se izvrše v označeni tarifi te-le 
izpremembe: 

1. V naslovu tarife naj se nadomesti beseda: 
«Tarifa» z besedami: «Međunarodna žeiezničkia ta
rifa». 

2. Prvi odstavek predgovora naj se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

«Za prevoz putnika, i prtljaga važl: 
a) Međunarodna žoleznjčka konvencija za prevoz 

putnika i prtljaga sa izvršnim odredbama. 
b) Sledeče naročite odredbe i tablica voznih 

cena.» 
3. Prečrta naj se drugi odstavek točke V. na 

7. strani in naj se nadomostà z naslednjim besedilom: 
«Prvi dan važnosti vözhie karte računa se za tra

janje važnosti kao pun dart 
Putnik može otpočeti putovanje ma kogä dlana 

za vreme važnosti vozne karte, a mora isto 'zàvrSStî 
najdoenije po istéfku 24 časa posleđnjeg dana važ
nosti.» 

4. Prečrta naj se tretji odstavek točke 3. in naj 
se nadomesti z naslednjim besedilom: 

«Kad putnik želi preći u višu klasu ili u voz 
višeg reda od onog, koji je označen na voznoj karti, 
ima platiti doplatak prema lokalnoj tarifi pojedinih 
uprava.» 

5. Kot nov odstavek točke 6. na 6. strani naj sé 
vpiše: 

«U slučaju zadoenjenja voza i gubljenja veze, 
važe odredbe za unutrašnji saobraćaj uprava.» 

6. Prečrta naj se odsek VI. na 10. strani in naj 
se nadomesti tako-1©: 

«Interes za isporuku iznosi u saobraćaju iz S. H. S. 
u dinarima, u saobraćaju iz Rumunije u lejima. U 
ovom slučaju naplaćuje se dodatna taksa od jedne 
četvrtine na hiljadu ođ naznačene «rame i IO km. 

Najmanja taksa u saobraćaju iz Jugoslavije S-— 
dinara, u saobraćaju да Rumunije 1 5 — leja.» 

7. Na 11. strani naj se izvrše te-le dopolnitve: 
a) V točki I. a: 
a) Veliki Bečkerek-Begej 93-252, 76*, 41-50*, 86-25, 

69 — 34-50, 5-20; 
b) na 12. strani v točki I. b: 
46 Veliki Bečkerek-Begej 48-75, 8 5 — , 17-50, 

2'вО2; 
c) na 12. strani v točki 1. c: 
130 Veliki Bečkerek-BegieJ 112-5, 0-90, 4 5 — , 

6-80; 
č) na 13. strani v točki 1. d: 
2 Batun 8-75, .7—, 3-50, 0-55'. 
8. Na vzorcih vozovnic, 15. in 16. stran, naj se 

vpiše znak: «î». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 15. septembra 1928.; G. D. br. 64.879/28. 

* 

Državne železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Dopolnitev tarifnoga obvestila € . Ђ. >br. 71.3021/27. 
- Z veljavnostjo od dne 1. oktobra 1928. naj se 
dopolni tarifno obvestilo G. D. 'br. ,71.392/27 o raču
nanju voznine za magnezit, ki je objavljen1 v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 20. decembra 1927., š t 288/LXXX*, s postajo 
z nazivom: Ljubic. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 15. septembra 1928.; G. D.'br.'64;830/28. 

Promet pomnikov, pffljage in eksjtfesnega blaga med 
kraljevino Srhov, Hrvatov in Slovencev in Netóctyo 

skozi Avstrijo in Madžarsko. 
Z veljavnostjo od dno 1. oktobra. 1928., ko stopi 

v veljavo mednarodna konvencija za promet potni
kov in1 prtljage, naj sé izvrše za zgoraj označeni pro
met od dne 1. 'татса 1928. te-le izpremembe: 

Naslov tarife se mora izprememti in naj se glasi: 
«Međunarodna železnička tarifa». 
4. s t r a n : 
Uvod se dopömjirje z «ovo točko 1., in sicer: 
a) Za direktno otpravljanjie putnika i prtìjag» 

važi: 

à) Međunarodna železničfca konvenelja ẑa prevoz 
putnika i prtljaga M. K. (C. J. V.) sa d o d a t e n 'od
redbama.. 

b) Naslednji posebni odredbi in tabîiei voznih 
cem točk 1. in 2. naj postaneta točki 2. in 8. 

V novi točki 2. naj se nadomestijo besede: -«Pat
nika, prtljaga i ekspresno robe» z besedama; «Eks
presna, roba». 

5. s t r a n : 
A. Prevoz putnika, točka 3.; prečrta naj se ves 

odstaviefc (glej § 26. M. K.). 
6. s t r a n : 
B. RuCnî prtljag; točka '2. naj se prečrta in naj 

dobi novo besedilo: 
«Ü NemaČkoj: i Avstriji ručni prtljag nesme biti 

teži od 25 kg.» 
8. s t r a n : 
Pri odpravljanju potnikov, prtljage naj se pre

črta točka 3. in naj sle nadomesti z novo točko: 
«3. Pristojba za urednu isporulkiu iznosi-
a) U saobraćaju od .efòaica kraljevine Srba, Hr

vata i Slovenaca za nedeljive količine od 10*— di
nara i it) töröskm kiìomètalrai, 0-%5 para sa zaokru
živanjem ha 0-bO para ha gore. 

b) Ü saobraćaju od nèrnaCkìh stanica za nedeljive 
količine od 10 пеЉаШп' maraka i 10 förifskÖi Шо-
metara 0-25 pfeniga sa zaokruživanjem ha в-lö fle-
macìrih maraka.» 

8. s t r a n : 
Oddelek «Odgovornosti za putnički prtljag1» 

(M. K. 29—34). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata k J 

Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXlt.|/13Ö 
Uradni list z dne 31. decembra 1927., št. 517/ 
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4 3 . s t r a n : 
V drugem odstavku točke 31. naj se v drugi 

vrsti (jugoslovansko besedilo) beseda: «pošiljalac» 
nadomesti z besedo: «primalac». 

Službena navodila. 
1. V naslovu se mora beseda: «tarifa» izpreme-

niti v besede: «Međunarodna železniška tarifa». 
2. Vzorci vozovnic naj se označijo z znakom «f». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 8. septembra 1928.; G. Ü. br. 64.224. 

Št. 3515. 
Razglas. 

2—1 

Po odloku gospoda ministra za šume in rudnike 
z dne 3. oktobra 1928., št, 39.183, se bo vršil pri 
direkciji šum v Ljubljani dne 5. novembra 1928. lo
garski tepit za državne in nedržavne šumske (logar
ske) čuvaje. 

Prošnje za pripustitev k izpitu naj se vlože do 
dno 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8. pri podpisani direkciji 
šum. 

Prošnje se morajo kolkovati, in sicer prijava po 
tar. post. 9. pod b) zakona o taksah z 20 Din, priloge 
po 2 Din, odnosno dopolnilo z 2 Din. 

Da se kandidat pripusti k izpitu, mora dokazati: 
a) da je dovršil 20. leto; 
b) da jo neoporečnega vedenja; 
c) da je z dobrim uspehom dovršil ljudsko šolo in 
d) da je bil dve leti v logarski praksi, odnosno 

v gozdno-tehnični pomožni službi; 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 15. oktobra 1928. 

Št. 3561. 2144 
Razpis. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi v Kostanjevici vnovič prodajo 600 plm3 bu
kovih polen, postavljenih na skladišče v Mačkovcu 
pri vasi Orehovcu. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi v 
Kostanjevici, je treba vložiti do dne 7. n o v e m -
b r a 1 9 2 8. do 11. ure pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 16. oktobra 1928. 

Št. 1802. 2149 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Ker prva ofertna licitacija za oddajo popravil na 
poštnem poslopju v Celju ni uspela, razpisuje grad
bena sekcija v Celju drugo javno ofertno licitacijo. 

Licitacija se bo vTŠila dne 2. 'n o v.e m b r a 
1 9 2 8 . ob 11. uri v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki celotnega popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega 
ртогабипа, ki znaša: 

t.) za zidarska dela Din 14.880-35, 
2.) za krovska dela Din 22.350—, 
3.) za kleparska dela . . . . Din 26.555—. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o po

novni licitaciji, nabitega na uradnih deskah gril-
benih sekcij v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru. 
Murski Soboti in Novem mestu. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 17. oktobra 1928. 

Št. 9021/33. 3—2 

Razglas. 
Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru je 

vložil projekt, po katerem naj se regulirajo: 
1.) S a v i n j a od km 23-684 do km 27-630, t. j . 

od Grenadirjeve brvi pod Celjem do Kristininega 
dvora nad Celjem. 

2.) V o g l a j n a od izliva v Savinjo v dolžini 
2-34 km do vtoka Hudinje. 

3.) K o p r i v n i c a od izliva v Voglajno v dol
žini 2-7 km do Ribizlovega posestva. 

4.) S u š n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-7 km na Lavi. 

5.) L o ž n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-4 km do pod Joštov mlin. 

Projekt določa izbagrovanje rečne kinete in 
zgradbo nižjih obrežnih nasipov. Trase projektiranih 
regulacij se vseskozi prilagode obstoječim strugam 
in obrežnim črtam. 

Pooblaščen po gospodu velikem županu mari
borske oblasti z odlokom z dne 2. oktobra 1928., 
U. br. 554/16, odrejam po §§ 70. in 75. vodoprav-
nega zakona z dne 18. januarja 1872., štajerski dež. 
zak. št. 8, in § 144. stavbnega reda za Štajersko z 
dne 9. novembra 1857., dež. zak. št. 5Д1. oddelek, 
krajevni ogled in obravnavo o p r o j e k t u r e g u 
l a c i j e S a v i n j e n a p o n e d e l j e k d n e 
3. d e c e m b r a 1 9 2 8. i n n a t o r e k d n e 4. d e 
c e m b r a 1 9 2 8. s sestankom ob pol devetih dne 
3. decembra pri Grenadirjevi brvi pod Celjem. 

Obenem razpisujem na podstavi istih zakonitih 
določil tudi krajevni ogled in obravnavo o načrtu 
regulacije zgoraj navedenih pritokov Savinje, in 
sicer: 

1.) L o ž n i c e in S u š n i c e n a s r e d o d n e 
5. d e c e m b r a 1 9 2 8 . s sestankom ob osmih pri 
izlivu Ložnice v Savinjo; 

2.) K o p r i v n i c e i n V o g l a j n e n a č e t r 
t e k d n e 6. d e c e m b r a 1 9 2 8. s sestankom ob 
osmih pri Ribizlovem posestvu ob Koprivnici. 

Pri teh obravnavah je vložiti glede dotičnih na
črtov ugovore, ki se niso že prej prijavili ustno ali 
pismeno; drugače se bo smatralo, da se udeleženci 
strinjajo z nainerjanim podjetjem in za to potrebno 
odstopitvijo ali obremenitvijo zemljiške lastnine m 
se bo razsodilo ne glede na poznejše ugovore. Iz
vršitvi naprave bi se ugodilo, če se uradno ne po-
dado pomisleki. 

Mejaši in interesenti so povabljeni, naj prisostvu
jejo obravnavi. Načrti so do dne komisije med urad
nimi urami na vpogled pri sreskem poglavarju v 
Celju. 

V C e l j u , dne 14. oktobra 1928. 
Sreski poglavar: dr. Hubad s. r. 

Razne objave. 

2139 

Opr. št. 452/20-1928-4. 2153 

Razpis. 
Podpisani urad razpisuje na svojem ambulato-

riju v Kranju s l u ž b o p o g o d b e n e g a z d r a v 
n i k a za s p l o š n o p r a k s o z letno plačo 
27.600 Din, 10%nim. doplačilom in. pripadajočimi 
rodbinskimi dofeladami. Plača se izpremeni po dolo
čilih dotične pogodbe vsako leto glede na število 
dodeljenega članstva, 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst
nimi listi, otrok, šolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, zdravniškim izpričeval om, po
trdilom o ureditvi vojaške dolžnosti in potrdilom o 
dovolitvi izvrševanja privatne prakse. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega .ine 

13. n o v e m b r a 1 9 2 8. 
do 12. ure. Kesnejo došle in nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 

dne 16. oktobra 1928. 

2 1 5 2 Razid organizacije. 
«Organizacija eloktromonterjev za Slovenijo» se 

je po sklepu občnega zbora z dne 29. septembra 
1928. prostovoljno razšla..Celokupno njeno članstvo 
je pristopilo kot sekcija «Savezu Metalskih Radnika 
Jugoslavije». 

V L j u b l j a n i , dne 15. oktobra 1928. 
Vladimir Kopač s.r., Ivan Sluga s.r., 

bivši predsednik. bivši tajnik. 

2J54 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo Ш. razreda državne realke 

v Ljubljani za šolsko leto 1927./1928. na ime: Ernest 
Eypper iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Ernest Eypper s. ir. 

Razglas. 
Pri osemindvajsetem žrebanju 4У2%пш zastavnih 

listov in 4y2'%mh komunalnih zadolžnic Kranjske 
deželne banke, ki so je vršilo dne 15. oktobra 1928, 
so bile izžrebane nastopne številke: 

4 У-2. % n i z a s t a v n i l i s t i : 
10.000 K: št. 34; 

po 2.000 K: št. 183, 187, 193. 194, 197; 
po 1.000 K: št. 148, 151, 163^ 164. 

4 %• % n e k o m u n a l n e z a d o 1 ž n i c e : 
po 2.000 K: št. 29, 57, 58, 62; 
po 1.000 K: št. 14, 18; 
po 200 K: št. 233, 235, 253; 
po 100 K: št. 101, 104. 

Te zastavne liste in komunalne zadolžnice bo iz
plačevala Hipotekama banka jugoslovanskih hranil
nic v Ljubljani kot naslednica Kranjske deželne 
banke proti vročitvi izza dne 1. januarja 1929. 

V L j u b l j a n i , dne 15. oktobra 1928. 

Hipotekama banka 
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani 

(prej Kranjska deželna banka). 

Vabilo na III. redni občni zbor, 
ki ga bo imela firma 

Ljudevit Marx, tovarna lakov, 
d. d. v Domžalah, 

v torek dne 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . z začetkom 
ob 9. uri (dopoldne) v sejni dvorani Zadružne gospo
darske banke v Ljubljani, Miklošičeva cesta št, 10. 

D n e v n i r e d : 
1.) Odobritev kooptiranja dveh članov uprav

nega sveta. 
2.) Naknadna določitev nagrad upravnemu sve

tu, odnosno eksekutivi za poslovno leto 1927. 
(člen 28. družbenih pravil). 

3.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1927. 

4.) Poročilo pregledovalncga odbora, 
5.) Sklepanje o računskem zaključku za poslovno 

leto 1927., o uporabi čistega dobička, o absolutoriju 
za upravni svet in o odškodninski tožbi zoper biv
šega člana upravnega sveta. 

6.) Volitev novega upravnega sveta. 
7.) Določitev nagrad upravnemu svetu, odnosno 

eksekutivi (člen 28. družbenih pravil). 
8.) Volitev revizorjev in določitev njih nagrad 

(člen 50. družbenih pravil). 
9.) Razpravljanje o ustanovitvi in sklepanje o 

odobritvi pravnih dejanj in pravnih poslov ob pri
liki ustanovitve. 

10.) Sklepanje o nekaterih interimnih potrdilih. 
11.) Eventualia. , 2137 

* * * 
Delničarji naj polože svoje delnice z nezapadliuni 

kuponi vred najkosnejo do dno 30. oktobra 1928. pri 
tvornični blagajni na Količevem pri Domžalah. 

Na 25 ilelnic odpade en glas. 
Upravni svet. 

Vabilo na I. izredni občni zbor, 
ki ga bo imela firma 

Ljudevit Marx, tovarna lakov, 
d. d. v Domžalah, 

v torek dne 6. n o v e m b r a 19 28. ob petnajstih 
v sejni dvorani Zadružne gospodarske banke v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta št, 10. 

D n e v n i r e d : 2138 
1.) Sklepanje v zmislu § 227., točke 3.), t. z. 
2.) Volitve po § 43., prvem odstavku, družbenih 

pravil. 
3.) Nalog upravnem.u svetu glede eksekutive po 

členu 21. družbenih pravil. 
4.) Razprava in sklepanje o snovanju družbe in 

emisiji delnic kakor tudi o uvedbi sodnega postopa
nja zoper one organe, ki so baje oškodovali družbo. 

5.) Sklepanje o sklicu rednega občnega zbora. 

Delničarji naj polože svojo dolnico z nozapadlimi 
kuponi vred najkesneje do dne 30. oktobra 1928. pri 
tvornični blagajni na Količevem pri Domžalah. 

Na 25 delnic odpade en glas. 
Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



. / r**i 

Poštnina plačana v gotovini. 

100. V Ljubljani, dne 25. oktobra 1928. 

/ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Izpremembe v osebju. 
336. Pravilnik o nagradah članom komisij za pregledovanje motornih 

vozil in komisij za izpite vozačev motornih vozil (šoferjev). 
337. Pravila o opravljanju državnih strokovnih izpitov za asistente na 

univerzah in na visokih šolah z veljavo univerz za prestop iz 
pripravljalne skupine v pomožno skupino. 

338. Seznamek angleških kolonij Itd., katerih blago ima ob uvozu pri 
nas pravico, ukoriščati največjo ugodnost. 

339. Popravek k izpremembam v členu 10. pravil o tari. 

340. Popravka k pravilniku o delovanju, redu in pouku na državnih 
tehniških srednjih šolah. 

341. Naredba o premestitvi glavne odgonske postaje iz Gorenjega Lo
gatca v Dolenji Logatec. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti, med njimi: 342. Razglas 

o inkorporaciji izraelitov v mariborski in ljubljanski oblasti v 
izraelitsko versko občino v Murski Soboti. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi sodišč In sodnih oblastev. — Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 239 z dne 15. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 

septembra 1928.: UpokojjOn je po členu 141., točki 1.), 
uradniškega zakona Andrej T o r k a r , profesor v 
4. skupini I. kategorije na rudarski Soli v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 22ega 
septembra 1928.: Postavljen je pri tobačni tvornici 
v Ljubljani za direktorja v 1. skupini TI. kategorije 
Ivo T o m e , inspektor v isti skupini iste kategorije 
pri isti tvornici. 

Odloka ministra za poljedelstvo in vode z dne 
17. septembra 1928.: Upokojena sta po členu 13., 
tretjem odstavku, uredbe o prenosu poslov na ob
lastne samouprave: Ferdinand V o n č i n a , profesor 
v 8. skupini I. kategorije na nižji kmetijski šoli na 
Grmu v Novem mestu ; Anton P e v c , specialist, 
vršilec učiteljske službe na specialni, šoli za mlekar
stvo v Škof ji Loki. 

Številka 240 z dne 16. oktobra 1928.: 
Objava maršalata dvora z dne 14. oktobra 1928.: 

Njegovo Veličanstvo kralj je odredil zaradi smrti 
Njenega imperatorskega Veličanstva carico M a r i j e 
F e o d o r o v n e desetdnevno dvorno žalovanj© — 
od dno 14. do vštetega dne 23. oktobra; 1928. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29iega 
septembra 1928.: Postavljen je pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani za uradnika v 5. skupini I. kate
gorijo ing. Aleksander K u 1 a k o v, dosedanji po
godbeni uradniki iete direkcije. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 6. oktobra 1928.: Pomaknjen 
je iz 8. skupine I. kategorije v 7. skupino I. kate
gorije Anton F. B a g a t e l j , pomočnik komisarja 
železniške in obmejne komisije na Jesenicah. 

Odlok predsednika ministrskega svota, ministra 
za notranje pošlo, z dno 28. septembra 1928.: Pre
meščen je Fran V e r b i č , političnoupravni uradnik 
v 7. skupini I. kategorije, od velikega župana, v 
Ljubljani k sroskomu poglavarju v Ljubljani. 

Odlok ministra za šume in rudnike z dne 27. sep
tembra 1928.: Pomaknjen je iz 4. skupine Ш. kate
gorije v 3. skupino Ш. kategorije Zvonimir S a t t -
1 e r, pisarniški oficial pri direkciji Sum v Ljubljjani. 

Odlok mSmistra za poljedelstvo in vodo z dne 
1. oktobra 1928.: Upokojen je Ciril T o m š i č , ad
ministrativni uradnik pri podkovski šoli v Ljubljani 
v 2. skupini III. kategorije. 

Odlok ministra pravde z dne 10. oktobra 1928.: 
Upokojen je po členu 141., zadnjem odstavku, urad
niškega zakona Rudolf S o r g 1 e c h n e r, višji pisar
niški oficial v 3. skupini II. kategorije pri okrajnem 
sodišču v Velikih Laščah. 

Številka 241 z dne 17. oktobra 1928.: 
Odlok državnega podtajnika za finance z dne 

25. septembra 1$28.: Postavljeni so: pri oblastnem 
inspektoratu finančne kontrole v Ljubljani za komi

sarja finančne kontrole v 4. skupini II. kategorije 
Peter D r ž a j , komisar finančne kontrole v isti sku
pini iste kategorije in sreski upravnik finančne kon
trole v Celju (po službeni potrebi); pri sreski upravi 
finančne kontrole na Jesenicah za komisairja finanč
ne kontrole v 3. skupini Ш. kategorije in sreskega 
upravnika finančne kontrole Fran K u k ar, komisar 
finančne kontrole v isti skupini iste kategorije in 
sreski upravnik finančne kontrole v Škof ji Loki (na 
prošnjo); pri sreski upravi finančne kontrole v. Škofji 
Loki za pripr. komisarja finančne kontrole v 5. sku
pini П. kategorije in sreskega upravnika finančne 
kontrole Radosav P e r o v i ć, pripr. komisar finanč
ne kontrole v isti skupini iste kategorije in starejšina 
finančne kontrole v Privlaki (na prošnjo). 

Objave ministrstva za notranje posle z dne l2ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in (Slovencev so sprejeti1: 1.) Izidor 
S p a o a p a n , mehanik v Ljubljani; 2.) Friderik 
(Mirko) M e r m o 1 j a, študent v Ljubljani; 3.) Ma
rija M o z e t i č , gospodinja v Ljubljani. 

Številka 242 z dne 18. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29oga 

septembra 1928.: Postavljen je po službeni potrebi 
za veterinarjja v 6. skupini I. kategorije pri sreskem. 
poglavarju v Preku s sedežem v Rabu Stanko 
A r ko, vršilec dolžnosti upravnika podkovske šole 
v Ljubljani v isti skupini iste kategorije. 

Odlok državnega podtajnika za finance z dne 
12. septembra 1928.: Postavljeni so po službeni po
trebi pri sreskih upravah finančne kontrole: v Ljub
ljani 1 za podinspektorja finančne kontrole v 3. sku
pini П. kategorije in sreskega upravnika finančne 
kontrol© Josip E r j a v c, podinspektor finančne 
kontrole v isti skupini iste kategorije pri sreski 
upravi finančne kontrole v Dolnji Lendavi; v Kranju 
za podinspektorja finančne kontrole v 3. skupini 
II. kategorije in sreskega upravnika finančne kon
trole Fran G o m o r č i č, podinspektor finančne kon
trole v isti skupini iste kategorije v Zagrebu; v Dol
nji Lendavi za komisarja finančne kontrole v 4. sku
pini II. kategorije in sreskega upravnika finančne 
kontrole Fran R e p o l u s k, komisar finančne kon
trole v isti skupini iste kategorije pri sreski upravi 
finančne kontrole v Srpski Crnji; v Ljubljani 1 za 
pripr. komisairja finančne kontrole v 5. skupini 
11 kategorije Miodrag J o v a n o v i ć , pripr. komiear 
finančne kontrole v isti skupini iste kategorije pri 
oddelku finančne kontrole v Beogradu za terazijski 
in savamalski okraj (kvart); v Krškem za komisarja 
finančne kontrole v 3. skupini ITI. kategorije in sre
skega upravnika finančne kontrole Ivan P ai ž o n, 
komisar finančne kontrolo v isti skupini iste kate
gorije pri oddelku finančne kontrole v Mariboru; v 
Mariboru za komisarja finančne kontrole v 3. sku
pini Ш. kategorije Jakob K a i s e r , komisar finanč
ne kontrole v isti skupini iete kategorije pri oddelku 
finančne kontrole v Mariboru; v Stipu za pripr. ko
misarja finančne kontrole v 5. skupini П. kategorije 
in sreskega upravnika finančne kontrole Josip Z i -
b o r n a , podpreglednik finančne kontrole pri od
delku finančne kontrole v Ljubljani 5. 

Številka 243 z dne 19. oktobra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 28ega 

septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Filip 
P od g o r n i k, učitelj v Dramljah, skupno z ženo 
Marijo in šestimi maloletnimi otroki; 2.) Ljudmila 
H e r m a n n , trgovka v KapJi; 3.) Friderik K i e f e r , 
trgovec pri Sv. Lovrencu, skupno z ženo Vero in 
maloletno hčerko Ano Marijo; 4.) Marija P e t r i č , 
učiteljica v Slivnici. 

Številka 244 z dne 20. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ok

tobra 1928.: Pomaknjena sta na filozofski fakulteti 
univerze v Ljubljani: iz 3. skupine I. kategorije v 
2. skupino I. kategorije redni profesor dr. Fran J e 
s e n k o ; iz 7. skupine I. kategorije v 6. skupino 
I. kategorije tajnik Viktor Z a 1 a r. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 28ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejeta Justina 
S u š a , učiteljica na Goričici. 

Izpremembe v osebje. 
Upokojen je z dnem 31. oktobra 1928. Franc 

K r a n j; c, sodni sluga pri okrajnem sodišču .pri 
Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. 

PredeedniStvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Uredbe osrednja vlado. 

336. 
Na predlog ministra za notranje posle je sprejel 

ministrski svet z odločbo M. S. br. 1117 z dne 12ega 
septembra 1928. na. podstavi člena 7. pravilnika o 
nagradah od sej, ki jih imajo komisije, sveti, odbori 
itd., ta-le 

Pravilnik 
o nagradah Članom komisij za pregle
dovanje motornih vozil in komisij za iz
pite vozačev motornih vozil (Šoferjev).* 

1. K o mi s i j e z a p r e g l e d o v a n j e m o 
t o r n i h v o z i L 

1.) Komisije za pregledovanje motornih vozil 
(avtomobilov in motornih koles) se ustanavljajo na 
sedežih županijskih oblastev z odlokom velikih žu
panov, odnosno v Beogradu z odlokom upravnika 
mesta Beograda. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 4. oktobra 1928.,-št. 230Д..ХХУ. 
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2.) V te komisije spadajo: 
a) en upravnopolicijski (upravnopolitićni) urad

nik, v prvi vrsti s fakultetno izobrazbo; 
b) en elekfcrostrojni ali strojni diplomiran inže

njer, v prvi vrsti državni uradnik, če pa ni mogoče. 
tak inženjer svobodne profesije: če v dotičnem kraju 
takega inženjierp sploh ni. strojnomelia.iHea.Tski 
mojster; 

c) en predstavnik krajevnega policijskega (poli
tičnega) oblastva, v prvi vrsti izmed onih, ki se b'a-
vijo s posli prometne policije. 

3.) Ob pregledovanju vozil polagajo njih lastniki 
kot nagrado za komisijo po 60 ("šestdeset) Din od 
avtomobila in po 30 (trideset) Din za motorno kolo. 
Od teh vsot se daje 30 % upravnemu uradniku žu
panije. 40 % inženjerju, odnosno mojstru, in 20 % 
policijskemu (političnemu) uradniku, ostalih 10 % 
pa se pridrži za izplačilo ostalih stroškov za. regi
stracijo (mojstru za namestitev table, plombiranje 
itd.). 

Če gredo člani komisijo na željo interesentov 
pregledovat vozila v drug kraj, imajo pravico tudi 
do kilometrine po uredbi D. 11. br. 96.000/20.*; ta kilo
metrina se porazdeli na. lastnike vseh vozil, ki se 
pri tej priliki pregledajo v dotičnem kraju. 

4.) Vozila se pregledujejo meseca januarja in 
februarja vsakega leta. ob redni letni registraciji ali 
kadar se vrši registracija prvikrat (glej tar. post. 100. 
taksne tarifo zakona o taksah), vozila, ki služijo jav
nemu prometu, pa tudi meseca julija vsakega leta. 

5.) Naknadni pregledi kakor tudi vsi ostali, ki 
jih opravljajo med letom pristojna, oblastva urado
ma v korist varnosti javnega prometa, se vrše brez
plačno. 

6.) Za pregled motornih vozil, oproščenih plačila 
takse po tar. post. 5. taksne tarife zakona o taksah, 
so ne smejo pobirati nagrade. 

2. K o m i s i j e z a i z p i t e v o z a č e v m o 
t o r n i h v o z i l ( š o f e r j e v ) . 

1.) Komisija za izpite vozačev motornih vozil 
(šoferjev) so sestavljene iz treh članov, ki jih 
imenujejo veliki župani, odnosno upravnik mesta 
Beograda izmed oseb na sedežu županijskoga ob
lastva. Eden izmed teh članov je upravnopolicijski 
(upravnopolitićni) uradnik, v prvi vrsti s fakultetno 
izobrazbo, drugi elektroetrojni ali strojni inženjer 
izmed državnih uradnikov, če pa takih ni. tudi pri
vatnih profesij, in če tudi takih ni, izmed strojno-
niehaničarskih mojstrov; tretji se vzame izmed čla
nov avtomobilskega kluba, ki ga priporoči ta, kjer 
je ustanovljen, drugače pa izmed izkušenih neopo
rečnih starejših šoferjev z opravljenim šoferskim iz
pitom. 

2.) Kot nagrado članom te komisije morajo polo
žiti kandidati županijskeinu oblastvu, pri katerem, 
se opravlja izpit, po 60 (šestdeset) Din za. vsakega 
člana komisije. 

3.) Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah»; takrat prestanejo 
veljati vse prejšnje odredbe ministrstva za notranje 
posle in upravnopolieijskih (upravnopolitičnih) ob-
lastev, ki nasprotujejo temu pravilniku. 

Vsem podrejenim oblastvom naročam, naj, se 
točno ravnajo po tem pravilniku. 

V B e o g r a d u, dne 26. septembra 1928.; 
J. вГ br. 14.852. 

Ijalne skupine v pomožno skupino samo, če. opravijo nikov, ali če je iz tehtnih vzrokov zadržan, oprav-
državni strokovni izpit po predpisih teh pravi 

Ta izpit je obvezen za vse asistente-pripravnike, 
razen v primerih iz členov 17. in 53. uradniškega 
zakona.. | 

Izpraševalne komisije. I 

Člen 2. | 
Za izpraševanje kandidatov, ki hočejo opravljati i 

ta izpit, so ustanovljene tri izpraševalne ikom.isije: 
I. izpraševalna komisija v Beogradu, ki izprašuje 

vse asistente-pripravnike na univerzi v Beogradu, na 
filozofski fakulteti v Skoplju in na pravni fakulteti j šolskem letu in najdlje v presledku"treh" 
v Subotici; ' 

II. izpraševalna komisija v Zagrebu, ki izprašuje 
vse asistente-pripravnike na univerzi v Zagrebu in 
na ekcnomsko-komercialni visoki šoli v Zagrebu; 

Ш. izpraševalna komisija v Ljubljani, ki izpra
šuje vse asistente-pripravnike na univerzi v Ljub
ljani. 

CI en 3. 

Ijati izpit; te vzroke oceni izpraševalna komisija. V 
vsakem drugem primeru se smatra, da izpita ni 
opravil. Položena nagrada se ne vrača. 

Člen 11. 
Izpit se lahko opravlja med vsem šolskim letom. 

Člen 12. 

Izpit mia dva dela: občega in strokovnega; iz 
obeh se lahko opravlja ločeno, toda .vedno v enem 

mesecev. 

Predsednike in člane izpraševatelje za vsak pred
met v občem delu izpita postavlja minister za pro-
sveto za triletno dobo. Če je treba, se sme postaviti 
za vsak predmet občega izpita, tudi po več članov. 
Člani izpraševatelji v strokovnem delu izpita so po 
svojem položaju oni univerzitetni profesorji, pri ka
terih so postavljeni asistenti-pripravniki, ki oprav
ljajo izpit. 

Vsaka izpraševalna komisija ima zapisnikarja, ki 
ga [Kwtavi minister za prosveto. 

člen 4. 

Kadar je predsednik bolan ali odsoten, ga nado
mešča po činu najstarejši član komisije za izpraše
vanje predmetov v občem delu izpita. 

Če se med triletno izpitno dobo izprazni, mesto 
predsednikovo ali mesto člana, izpraševatelja za 
predmete v občem delu, izpita, postavi minister za 
prosveto koga drugega, ki mu traja članstvo v 
komisiji do konca te izpitne dobe. 

Člen 5. 

Predsedniku, članom in zapisnikarju komisije gre 
nagrada po pravilniku ministrstva za finance D. R. 
br. 27.100/27*; plačujejo jo kandidati. 

Clcn 13. 

Predsednik ministrskega svetal, 
minister za notranje posle: 

dr. A. Korošec s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

3 3 7 . 
Na podstavi členov 54. in 64. zakona o civilnih 

uradnikih in ostalih državnih uslužbencih predpisu
jem ta-lr: _ . . 

Pravila 
o opravljanju državnih strokovnih izpitov 
za asistente na univerzah in na visokih 
šolah z veljavo univerz za prestop iz pri
pravljalne skupine v pomožno skupino.** 

Obči odredbi. 

Člen 1. 
Asistenti-pripravniki na, univerzah in na visokih 

šolah z veljavo univerz smejo prestopiti iz priprav-

* Uradni list z dne 22. oktobra 1920., št, 384/121. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXII. 

Člen 6. 

Pravico, opravljati državni strokovni; izpit, ima 
vsak asisteut-pripravnik na univerzi ali na visoki 
šoli z veljavo univerze, ki je dovršil dve leti priprav
ljalne službe. Od teh dveh let je moral prebiti naj
manj eno leto kot asistent na univerzi. 

Asistent-pripravnik, ki je prišel iz druge službe, 
mora prebiti na univerzi ali na visoki šoli z veljavo 
univerze najmanj leto dni, da pridobi pravico do 
tega izpita. 

Člen 7. 
Asistenti pomožne skupine, ki so prišli na uni

verzo ali na visoko šolo z veljavo univerze iz druge 
stroke, morajo opraviti, če so prebili državni stro
kovni izpit iz stroke, iz katere, so prišli, v Sestili 
mesecih izpit iz onih predmetov, iz katerih ga niso 
opravili v prejšnji stroki, če v stroki, iz katere so 
prišli, niso opravili državnega strokovnega izpita, 
morajo opravljati ves izpit po predpisih teh pravil. 

Člen 8. 
Prošnjo za opravljanje državnega strokovnega 

izpita predloži kandidat po- fakultetnem dekanu iz-
praševalni komisiji. Prošnji mora priložiti te-Ie do
kumente: 

1.) potrdilo o službenih letih z označbo, koliko 
let je prebil v drugi službi in kaliko let kot asistent 
na univerzi ali na visoki: šoli z veljavo univerze; 

2.) diplomo o dovršeni fakulteti ali, o visoki šoli 
z veljavo univerze; 

3.) domačo nalogo (temo). 

Člen 9. 
Po predloženih dokumentih odloči izpraševalna 

komisija z večino, glasov, ali naj se kandidat pri
pusti k izpitu ali ne. Če ga komisija pripusti k izpitu, 
mu določi tudi dni, ko bo opravljal izpit. 

Člen 10. 

Kandidat sme odstopiti od izpita, preden jo začel 
opravljati obči izpit. 

Med izpitom sme odstopiti kandidat samo, če 
oboli, kar mora dokazati z izpričevalom dveh zdrav-

Uradni list z dne 21. junija 1927., št. 289/67. 

Obči izpit je samo usten. Pri občem izpitu mora 
kandidat dokazati: 

a) da dobro pozna srbsko-hrvatsko-slovenski je
zik s književnostjo; 

b) da za strokovno potrebo dobro in lahko upo
rablja francoski ali nomški aH angleški jezik; 

c) da pozna teorijo administrativnega prava v 
glavnih potezah in iz pozitivnega zakonodajstva; 
ustavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; za
kon o obči upravi; zakon o državnem svetu in uprav
nih sodiščih; zakon o univerzi z uredbami; uradniški 
zakon; zakon o državnem računovodstvu in pravil
nik za njegovo izvrševanje. 

Člen 14. 
Kandidati, ki so pri diplomskem ali pri držav

nem strokovnem izpitu opravili izpit iz predmetov 
po členu 13. teh pravil, so pri tem izpitu .oproščeni 
teh predmetov. 

Člen 15. 

Na koncu občega izpita odloči izpraševalna ko
misija, ali je kandidat opravil izpit, če ga ni opravil, 
se ne pripusti k strokovnemu izpitu. 

Člen 16. 

Strokovni izpit se opravlja iz one znanosti, za 
katero je kandidat izbran za. asistenta. Pri tem iz
pitu mora kandidat dokazati, da je sposoben, upo
rabljati izvorno književnost kakor tudi moderne 
teorijo in pripomočke svoje znanosti. 

Cleu 17. 
Strokovni izpit ima te-le dele: 
a) domačo nalogo (temo), 
b) pismeno, nalogo (kJavzuro), 
c) ustni izpit. 

Člen 18. 
Tèmo za domačo nalogo izbere kandidat sporaz

umno z onim članom izpraševalne komisije, ki ga 
bo izpraševal pri strokovnem izpitu, ter jo priglasi 
komisiji mesec dni prej, nego se pismeno prijavi k 
izpitu. 

Člen 19. 

Domačo nalogo pregleda in o njej odda pismeno 
sodbo oni član izpraševalne komisije, ki bo izpraše
val pri strokovnem izpitu; pregledati pa jo smejo 
tudi ostali člani ter se uveriti o njeni vrednosti'. 

Člen 20. 
Pri! izdelavi domače naloge mora kandidat toČn_> 

označiti vso književnost, ki jo je rabil pri delu. 
Ce pokaže domača naloga, da je kandidat ne

zadostno znanstveno ali književno izobražen, ga iz
praševalna komisija ne pripusti k nadaljnjemu iz
pitu. 

Člen 21. 
Kandidatom, ki imajo doktorski naslov, se pri

zna doktorska disertacija za domačo nalogo in opro
ščeni so domačo naloge. 

Člen 22. 

Pismena naloga (klavzura) ima namon pokazati, 
koliko je kandidat sposoben, o vprašanju iz znano
sti, za katero je postavljen za asistenta., pokazaù 
svoje znanje hitro in zanesljivo. 

Za pismeno nalogo si izbere kandidat ono izmed 
treh vprašanj, ki se mu dado pismeno. 

Pismeno nalogo izdeluje kandidat pod nadzor
stvom, člana izpraševalnega odbora. Izdelovanje ne 
sme trajati nasi štiri ure. 

Člen 23. 
Pismena naloga iz kemije ali druge prirodne zna

nosti jo lahko tudi praktično delo v laboratoriju, ali 
kabinetu. 
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Cl en 24. 

Pri ustnem izpitu dobi. kandidat'vprašanja, ki jih 
določi izpraševalna komisija vnaprej. 

Člen 25. 

Po končanem ustnem izpraševanju odloči komi
sija, ali je opravil kandidat izpit odlično, soglasno 
aH z večino glasov. 

Člen 26. 
Kandidat, 'ki pri občem ali strokovnem izpitu 

pade, mora ves izpit ponavljati; ne sme pa ga po
navljati, preden poteče šest) mesecev od prvega 
izpita. 

Člen 27. 

Kandidat sme opravljati državni strokovni izpit 
največ dvakrat; potem izgubi pravico do njega. 

Člen 28. 
O celokupnem izpitu se vodi zapisnik, ki ga pod

piše izpraševalna komisija in ki ,se shrani v arhivu 
izpraševalno komisije. 

Člen 29. 

Odločbo o izpitu s poročilom o potoku vsega 
izpita vred predloži predsednik izpraševalne komi
sije ministru za prosveto. Kandidatu, ki izpit opravi, 
izda diplomo minister za prosveto. 

Prehodna odredba. 

Člen 30. 
Asistenti-pripravniki, ki.imajo na dain, ko stopijo 

ta pravila v veljavo, nad tri leta pripravljalne službe 
in izpolnjujejo pogoje za opravljanjo tega izpita, 
morajo opravljati izpit v šestih mesecih od dne, ko 
stopijo ta pravila v veljavo. 

Člen 31. 
Ta pravila stopijo v veljavo, ko se razglase v 

«Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 10. septembra 1928. 

Minister za prosveto: 
Milan Grol s. r. 

3 3 8 . 
Seznamek angleških kolonij itd., katerib 
blago ima ob uvozn pri nas pravico, 

ukoriSčati največjo ugodnost. 
(Ukinitev razpisov C. br. 7830/26 

in C. br. 18.294/28.)* 

Ministrstvo za zunanje posle mi je poslalo z dopisi 
TJ. br. 3467/28, U. br. 3626/28 in K. T. br. 5199/28 
seznamek britanskih kolonij itd., za katerih blago 
zahteva angleško poslaništvo ob uvozu v našo kra
ljevino po členu 30. trgovinske pogodbo med našo 
kraljevino in Združeno kraljevino Veliko Britanijo 
in Irsko uporabljanje največje ugodnosti. 

Te kolonije so: 
1.) Po noti tukajšnjega angleškega poslaništva 

št. 100 in po dopisu ministrstva za zunanje posle 
U. br. 3467/28: 

C o m m o n w e a l t h of A u s t r a l i a ; 
E a s t a n d C e n t r a l A f r i c a : 

Kenya Colony and Protectorate; 
Northern Rhodesia Protectorate; 
Nyasaland Protectorate; 
Somaliland Protectorate; 
Uganda Protectorate; 
Zanzibar. 

W e s t A f r i c a : 
Sierra Leone Colony and Protectorate. 

M e d i t e r r a n e a n : ' 
Gibraltar. 

A s i a : 
Federated Malay States: 

Perak; 
Selangor; 
Negri Sembilan; 
Pa-hang. 

Unfederated Malay States: 
Johore; 
Redah; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. oktobra 1928., št. 284/LXXVI. 

Kelahtan ; 
Perli«; 
Trengganu. 

Brunei. 
North Borneo. 
Sarawak. 
Weihaiwei. 

W e s t I n d i e s e tc . , a n d A t l a n t i c : 
Jamaica (including Turks and Caicos Is

lands and the Cayman Islands); 
Trinidad and Tobago; 
Tristan da Ounha. 

P a c i f i c O c e a n : 
Fiji: 
Western Pacific High Commission: 

British Solomon Islands Protectorate; 
Gilbert and Ellice Islands Colony; 
New Hebrides (Anglo-French Condo

minium); 
Tonga. 

M a n d a t e d T e r r i t o r i e s : 
Tanganyika Territory. 

2.) Po noti pooblaščenega angleškega poslaništva 
št. 102 in po dopisu ministrstva za zunanjo posle 
U. br. 3467/28: 

W e s t A f r i c a e t c . : 
Gambia Colony and Protectorate; 
Gold Coast Colony (with Ashanti and the 

Northern Territories of the Gold 
Coast); 

Nigeria Colony and Protectorate; 
Saint Helena and Ascension Islands. 

M e d i t e r r a n e a n : 
Cyprus; 
Malta. 

A s i a : 
Ceylon; 
Hong Kong; 
Straits Settlements. 

I n d i a n O c e a n : 
Mauritius; 
Seychelles. 

W e s t I n d i e s etc . , a n d A t l a n t i c : 
Bahamas; 
Barbados; 
Bermuda; 
British Guyana. 
British Honduras; 
Leeward Islands: 

Antigua; 
Dominica; 
Montserrat; 
St. Christopher and Nevis; 
Virgin Islands. 

Windward Islands: 
Grenada; 
Saint Lucia; 
Saint Vincent. 

Falkland Islands; 
Dependencies: 

South Georgia; 
South Orkneys; 
South Sandwich Islands; 
South Shetlands; 
Graham Land. 

M a n d a t e d T e r r i t o r i e s : 
Palestine and Trans-Jordan; 
British Cameroons (administered, by the 

Government of Negeria); 
British Togoland (administered by the 

Government of the Gold Coast). 
8.) Po dopisu ministrstva za zunanje posle K. T. 

br. 5199/28: 
Britanska Indija; in 
Birmanija. 

4.) Po dopisu ministrstva za zunanje posJe U. 
br. 3626/28: 

Južna Rodezija. 
Carinarnicam odrejam, naj postopajo od dne, ko 

so razglasi ta razpis v «Službenih Novinah», z bla
gom iz omenjenih britanskih kolonij po največji 
ugodnosti. 

Istega dne, ko izide ta razpis v «Službenih No
vinah», prestane veljati razpis C. br. 18.294 z dne 
14. maja 1928.* zato, ker so obsežene v noti št. 102 
tudi one kolonije itd., ki so bile z njimi obsežene; 
razpis C. br. 7830 z dne 23. februarja 1926.** pa 
zato, ker je vprašanje postopanja z blagom iz Bri

tanske Indije, ki je bilo z njim regulirano, prav tako 
urejeno s tem razpisom. 

V B e o g r a d u , dne 27. septembra 1928.; 
C. br. 36.605. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s.r. 

339. 
Popravek k izpremembam v členn 10. 

pravil o tari.* 
V razpisu gospoda ministra za finance z dne 

29. septembra 1928., C. br, 36.813, priobčenem v 
«Službenih Novinah» z dne 4. oktobra 1928., št. 230/ 
/LXXV (Uradni list z dne 11. oktobra 1928., št. 326/ 
/96). so izostale v drugem odstavku za besedama: 
«kreozotovo olje» besede: «, amonijev nitrat (soli-
ter)». 

Iz pisarne generalne direkcije carin 
ministrstva za finance v Beogradu, 
dne 10. oktobra 1928.; C. br. 38.131. 

340. 
Popravka k pravilniku o delovanju, redu 
in pouku na dtžavnih tehniških srednjih 

Šolah. 
V .tem pravilniku mora stati v drugi vrsti čle

na 72. namesto besede: «mesecu» beseda: «seme
stru», v drugi p-sti člena 135. pa namesto besed: 
«v členu 140.» besede: «v členu 134.». 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

341. 
Naredba 

velikega župana ljubljanske oblasti 
o premestitvi glavne odgonske postaje 
iz Gorenjega Logatca v Dolenji Logatec. 

Naredba velikega župana ljubljanske oblasti o 
ureditvi odgonstva in odgonskih postaj z dne 24ega 
aprila 1926., U. br. 597/24, Uradni list z dne 3. maja 
1926., št. 190/41, se izpreminja tako, da se z dnem 
1. novembra 1928. glavna odgonska postaja Gorenji 
Logatec ukino in ustanovi glavna ođgonska postaja 
Dolenji Logatec. 

V L j u b l j a n i , dne 16. oktobra 1928.; 
U. br. 13.618/1—Ш. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

Listi, ki jih je prepovedano uvažati 
in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.340 z dne 4. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati' v našo državo in razširjati v njej madžarski 
list «Magyar Szo», ki izhaja v Buenos Airesih v 
Južni Ameriki, кет piše zoper našo državo in ker je 
iredentistične vsebine. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 11. oktobra 1928.; D. Z. br. 10.340. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.834 z dne 4. oktobra 1928. j,e prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej Met «Za
jednica — La Union», ki izhaja v Rosairiu de Santa 
Fé v Južni Ameriki pod nazivom organizacije ta
mošnjih Hrvatov in pod uredništvom Ivana Rado-
ljaka, ker piše odkrito sovražno zoper našo državo 

* Uradni Ust z dne 30. maja 1928., št.175/52. 
** Uradni list z dne 11. marea 1926., št. 111/23. 

* Priobcetti po «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 15. oktobra 1928., 
št. 239/LXXIX. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
venaca» z dne 17. oktobra 1928., št. 241. 
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ter si prizadeva sejati plemenski razdor med naš 
narod tako v Ameriki kakor tudi v naši državi. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 11. oktobra 1928.: D. Z. br. 10.834. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.835 z dne 4. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej turški hu
moristični list cKaragjoz» (Črno oko), iki izhaja v 
turškem jeziku v Carigradu, ker piše zoper našo 
državo ter si prizadeva sejati plemenski razdor v 
naši državi. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 11. oktobra 1928.; D. Z. br. 10.835.-

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

3 4 2 . 
Razglas. 

Na podstavi določil § 4. zakona z dne 21. marca 
1890., drž. zak. št, 57, objavljam nastopno naredbo 
gospoda ministra za vere z dne 28. avgusta 1928., 
V. br. 9700: 

«Z naredbo ministrstva za uk in bogočastje bivše 
avstrijske države z dne 18. marca 1893., št. 19.361/ 
/1892., ki so je nanašala na odreditev teritorialnega 
obsega izraelitske verske občine v Gradcu in na in
korporiranje v to občino vseh tistih izraelitov, k i so 
živeli v vojvodinah Štajerski, Koroški in Kranjski, 
so bili vsi izraeliti v današnji Sloveniji, ki je raz
deljena na • ljubljansko in mariborsko oblast, člani 
in pripadniki spredaj omenjene občine v Gradcu. 

Zaradi izpremenjenih državnopravnih razmer, ki 
so nastopile z našim narodnim ujedinjenjem v se
danjo kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, so 
izraeliti v Sloveniji izločeni od svoje dosedanje vero-
izpovedne občine v Gradcu, pa so deloma po samo-
opredelitvi pristopili ali k izraelitska veroiz-povedni 
občini v Zagrebu ali pa k enaki občini v Varaždinu. 
Za to niso zahtevali sankcije svojega pristojnega 
državnega oblastva, kar čisto nasprotuje predpisom 
obstoječe partikularne zakonodaje, ki velja na 
ozemlju Slovenije in po kateri morajo spadati ome
njeni izraeliti pod eno občino na ozemlju, kjer velja 
ta zakonodaja. 

Ker je danes v obsegu slovenskih oblasti tudi 
Prekmnrje, kjer obstoji v Murski Soboti izraelitska 
veroizpovedna občina, nalagajo zakonski, javno
pravni in administrativni razlogi, da se inkorporiraj o 
vsi izraeliti v Sloveniji v spredaj omenjeno izrae-
litsko veroizpovedno občino, ker jih je sicer tako 
malo, da ne bi mogli ustanoviti in vzdrževati svoje 
lastne občine. 

Iz tega raziloga in n a podstavi §§ 2. in 7. zakona 
z - d n e 21. marca 1890., drž. zak. št. 57, o ureditvi 
zunanjih pravnih odnošajev izraelitske verske zajed
nice odrejam: 

1.) Na ozemlju ljubljanske in mariborske oblasti, 
izvzemši sreze Čakovec, Dolnjo Lendavo in Prelog, 
mora obstajati samo ena izraelitska veroizpovedna 
občina, m sicer s sedežem v Murski Soboti. 

2.) Vsi izraeliti, ki stanujejo na ozemlju zgoraj 
označene veroîzpovedne občine, se morajo smatrati 
za njene pripadnike. 

3.) Ta naredba stopi v veljavo z dnem 1. januarja 
1929.; od tega dne je smatrati izraelitsko veroizpo
vedno občino v Murski Soboti za ponovno ustanov
ljeno, kakor to določa zakon z dne 21. marca 1890.» 

V M a r i b o r u , dne 12. oktobra 1928.; 
V. br. 310/16. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach в. r. 

L. br. 804. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov» 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Ivan P a v e š i č. zasebni zdravnik v Metliki, 

je bil izbrisan iz imenika zdravniške zbornice za 
Slovenijo, ker je odpotoval v inozemstvo. 

V L j u b l j a n i , dne 16. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblaeti: 
dr. Mayer s. r. 

L. br. 39/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. oktobra 1928. 
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Skapina tifomih balenìi. 
Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . 
Konjice . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota 
Prelog . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 23 10 

Grli«. — Dysenteria. 

Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 11 

Skrlatinka. 

5 ! 3 

Scarlatina. 

Celje 
Čakovec 
L j u t o m e r . . . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj :_1 

Skupaj . 

Ošpice. — Morbilli. 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 

4 
2 

13 
17 
36 

1 
1 

30 

4 
2 
8 

32 
32 46 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Ptuj 
DnSljirl kašelj. — Portassi«. 
. . . . | 2 | 8 | 1 | 

Sen. — Erysipelas. 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto .- . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Krterita odrerenelost. — Tetanue 
Dolnja Lendava, 
Ptuj 

1 

Skupaj . | 3 I 

Vranicni prisad. 

1 

v} o 

o ^ 

24 

3 
2 
1 

2 
13 

21 

2 

i 
3 
2 
8 

4 

5 

13 

4 
2 
1 
1 
2 

12 
2 

24 

1 
6 

15 

1 
, 
1 
1 
4 
1 
4 
1 

13 

2 
2 
2 

i 
, 
. 
7 

. 
4 

1 
1 
1 

Ć 1 

22 

13 

Anthrax. 
Prelog | ' . I 2 | . | . | 2 

V M a r i b o r u , dne 17. oktobra 1928. 

Zal veHkeg» župana mariborske oblaeti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jorečko e. r 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Prods. 1261/18/26—44. 

Razglas» 
Za četrto porotno zasedanje v letu 1928. so ime

novani: 
I. P r i d e ž e l n e m s o d i S č u v L j u b l j a n i : 

1.) za predsednika: Fran R e k a r , predsednik 
deželnega sodišča; 

2.) za njega namestnike: a) Peter K e r š i č , pod
predsednik deželnega sodišča; b) višji deželnosodni 
svetniki Anton M l a d i č , dr. Adolf K a i s e r in 
J a k o b A n t i o g a; c) deželnosodni svetniki Josip 
J a n š a, dr. Alojzij G r a; d ni-k in dr. Milko G a b e r . 

IL P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
1.) za predsednika: dr. Josip K o t n i k , dvorni 

svetnik in predsednik okrožnega sodišča; 
2.) za njega namestnike: a) višji deželnosodni 

svetniki dr. Friderik B r a č i č, đr. Ivan P r e m -
s c h a k in Valentin L e v i č n i k. 

1П. P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 
1.) za predsednika: dr. Franc Ž i h e r, predsednik 

okrožnega sodišča; 
2.) za njega namestnike: a) dr. Franc P i c h 1 e r, 

podpredsednik okrožnega sodišča; b) višji deželno
sodni svetniki dr. Franc P e i 11 e r, Fran P o s e g a 
in J a n k o G u z o l j ; c) deželnosodna svetnika Oskar 
D e v in dr. Franc V i d o v i č. 

IV. P r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e e t u : 

1.) za predsednika: dr. Jurij P o l e n š e k , pred
sednik okrožnega sodišča; 

2.) za njega namestnike: deželnosodni svetniki 
Anton K u d e r , Jakob L u z n a r in Božidar R o 
ni i h. , . 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 18. oktobra 1928. 

U 261/28-4. 2078 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Karel P e 1 k o, rojen leta 1880., ože

njen, pek v Ogljenščaku, je kriv, d a ni imel dne 
19. junija 1928. v svoji prodajalnici označenih con 
pecivu tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno 
videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Uradni 
list z dne 18. januarja 1922., št. 6/5, in zato se ob
soja po tem členu na 24 ur zapora in na 100 dinarjev 
denarne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v 
nadaljnjo kazen 48 ur zapora, po § 389. k. p. r. 
v plačilo stroškov kazenskega postopanja in po tar. 
post. 82. taksnega zakona na plačilo takso 20 Din. 

Po členu 19. navedenega zakona je sodbo ob
javiti ob obsojenčevih stroških v Uradnem listu.. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek III., 

dne 7. septembra 1928. 

S 8/28—113. 2155 

Razpis poravnalnega naroka in naknad
nega ugotovitvenega naroka. 

Konkurzna stvar: Anton D o g š a, trgovec v 
Ormožu. 

Za razpravo in sklepanje o naknadno prijavljenih 
terjatvah in o prisilni poravnavi, predlagani po pre-
zadolžencu, se določa narok na dan 3 0. o k t o b r a 
1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 

Prezadolženec se mora udeležiti naroka osebno. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek I., 

dne 16. oktobra 1928. 

Cg Ш 334/28—1. 2023 

•klic 
Franc Kolenc, trgovec v Juvanju pri Ljubnem, je 

vložil po drju. Antonu Božiču, odvetniku v Celju, 
zoper firmo: A d o 1 f H a 11 e r - E 1 1 e s, Holzhandel, 
Wien, III., Erdbergermaie 8, tožbo zaradi 14.615 Din 
s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Rečeni firmi se postavlja za skrbnika dr. Juro 

Hrašovec, odvetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 

dne 1. oktobra 1928. 

C 264/28—10. 2130 

Oklic. 
Viktor Petan, trgovec v Brežicah, je vložil zoper 

Ivano B r u m č e v o , posestnico v Dedji vasi š t .21, 
sedaj neznanega bivališča, opravičbeno tožbo zaradi 
1405 Din s pripadki. 

Narok za ustno sporno razpravo se. je določil 
na dan 1 3. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v razpravni dvorani 
št. 12. 



10ft. 689 Letnik X. 
Kér je bivališče Ivane Bnuniičeve neznano, se ji 

postavlja za skrbnika Juro Lesjak, pravni prakti
kant v Brežicah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dno 10. oktobra 1928. 

E 288/28—3. 
Oklic 

2131 

Jože Ogorevc, posestnik na Malem vrhu št. 3, 
občina Globoko, je vložil zoper -Mihaela K o s t e v -
c a, trgovca, s sadjem v Pavlovi vasi št. 67, tožbo 
zaradi 1122 Din 50 p s pripadki. 

Narok za ustno sporno razpravo Se je določil 
na dan 13. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v razpravni dvorani 
št. 12. 

Ker je sedanje bivališče Mihaela Kostevca ne
znano, se mu postavlja za skrbnika Juro Lesjak, 
pravni praktikant v Brežicah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 10. oktobra 1928. 

C 213/28-^5. 2083 

Oklic. 
Jožefa Miklič, posestnica in trgovka v Dragi 

št. 13, je vložila zoper Franca P o j e t a, posestnika 
v Srednji vasi št. 29, tožbo zaradi 1630 Din s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

•ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Franca Pojeta neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Ivan Bogataj, zasebnik 
v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 19. oktobra 1928. 

C II 77/28—-I. 2134 

Oklic. 
Janez Ajster in Marija Ajster, posestnika v Br

logu št. 8, sta vložila po notarju Josipu Vimpolšku v 
Xostanjevici zoper Franceta L e n č k a, posestnika 
z Blance pri Sevnici, odnosno njegove neznane de
diče, tožbo zaradi priznanja plačila in izbrisa vknji-
žene terjatve v znesku 50 gld. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16: n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je sedanje bivališče tožencev neznano, se 

jim postavlja za skrbnika Josip Likar, gozdar v p. 
na Dobah št. 1. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 13. oktobra 1928. 

C 139/28^-1'. 2128 
Oklic 

Franc Mesorko, posestnik v. ČateSki gori št. 2, 
ki ga zastopa dr. Artur Wurzbach, odvetnik v Litiji, 
je vložil zoper Ivana K r a s ovca,- posestnika, in 
Marijo K r a š o v č e v o , posestnico — oba v Ukrogu 
št. 3, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi zem
ljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. n o v e m b r a 1 9 28. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Marija Kozlevčar, užitkarica 
v Ukrogu št. 3. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 11. oktobra 1928. 

C 88/28—1. 
Oklic 

1916 

O tožbi Stanislava Lenarčiča, posestnika v Novi 
vasi, zoper neznano kje bivajočega L u k o H i t i j a 
i n c o n s , zaradi 3516 Din s pripadki se bo vršil 
prvi narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dne 
8. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih. 

Tožencu je postavljen za; skrbnika Alojzij Zni-
daršič, posestnik in gostilničar v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek L, 
dne 12. soptembra 1928. 

C 77/28—3. 1914 
Oklic 

O tožbi Terezije Sežunove, trgovke v Babnem 
polju, zoper neznano kje bivajočega Janeza V e b r a 
iz Babnoga polja, zaradi 194 Din 92 p s pripadki se 
bo vršil narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dne 8. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Tožencu je postavljen za skrbnika Alojzij Zni-
daršič, posestnik v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 16. septembra 1928. 

C II 1401/28—2. 

Oklic 
2151 

Dr. Karel Koderman in dr. Karel Slokar, odvet
nika v Mariboru, sta vložila zoper Josipino & o -
r a ž i j e v o, trgovko v Mariboru, Aleksandrova 
cesta, tožbo zaradi plačila 2895 Din 50 p s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
2 0. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je sedanje bivališče Josipine Koražijteve ne

znano, so ji postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, od
vetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 14. oktobra 1928. 

G Ш 1143/28—1. 2085 

Oklic 
Ivana Račič, restavraterka v Mariboru, je vlo

žila zoper Jožefa T i s c h m a n n a, bivšega uslužben
ca pri firmi: Maks Durjava in Komp., stanujočega v 
Studencih, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
1453 Din 50 p. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št, 14. 
Ker je bivališče Jožefa Tischmanna neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Rado Podlesnik, pisarniški 
ravnatelj okrožnega sodišča v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 20. oktobra 1928. 

C 88/28—2. 
Oklic 

2148 

Dr. Nikolaj Pinter, odvetnik v Murski Soboti, je 
vložil zoper Rozalijo obvdovelo G o m b o č e v o , 
rojena Kissovo, in Terezijo M e s z a r o s o v o, ro
jeno Gombočevo, posestnici v Szombathelyju, potem 
mladoletnega Štefana G o m b o c a, mladoletno Ireno 
G o m b o č e v o in mladoletnega Ivana G o m b o c a, 
zastopane po Rozaliji Gombočevi, rojeni Kissovi, 
tožbo zaradi 1808 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
8. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je sedanje bivališče tožencev neznano, se 

jim postavlja za skrbnika, dr. Vladimir Škedak, od
vetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 2. oktobra 1928. 

C 373/28—1. 1983 
Oklic 

Anton Jankelj v • Dolenjem Globodolu št. 2, se
daj v Ameriki, je vložil zoper Josipa J a n k i j a, 
posestnika v Dolenjem Globodolu št. 2, tožbo zaradi 
izpolnitve kupne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
- Ker jè sedanje bivališče Josipa Janklja neznano, 
se mu postavlja za skrbnika Ivan Smolik, sodni ofi-
cial v p. v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 21. septembra 1928. 

C Ш 146/27—9.' 

OkHc 
2072 

Maloletni Dušan Rustja, zastopan po varuhu Ja
nezu Rustji, in maloletna Zora Rustja, zastopana po 
očetu Janezu Rustji, železničarju v p. v Dobindolu, 
sta vložila zoper Jožeta R a u c h a , posestaikovega 
sina iz Dobindola, sedaj nekje v Kanadi, tožbo za
radi ugotovitve očetovstva in plačila preživnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
15. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih, pri tem sodišču v sobi št. 31. 
Ker je bivališče Jožeta Raucha neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Smolik, sodni oficial v p. 
v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek III., 
• dne 4. oktobra 1928. 

A 106/28—5. 2140 3—2 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Franc V i d e n i č v Čatežu št. 39 je dne 7. aprila 

1928. umrl. Poslednja volja se ni našla. 
Kot dediči so vpoštevni Marija Videnič do % in 

otroci Franc, Ana, Jožef in Miha, vsak do »/»ота. 
Franc Videnič, čigar bivališče sodišču ni znano, 

se pozivlje, naj se v e n e m l e t u od današnjega 
dne zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo ob
ravnavala zapuščina z ostalimi dediči in z Josipom 
Likarjem, gozdarjem v p. v Dobah št. 1, ki se je 
postavil odsotnemu Francu Videniču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 26. septembra 1928. 

A 197/28—6. 2125 3—2 

Poklic dedičev neznanega bivaliSča. 
Marija S t u r m , tvorniška delavka1 v Lescah'; je 

dne 22. avgusta 1928. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. 

Njen oče Anton Sturm *in njen stric Ivan Dre-
honja kot zakonska dediča se pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina 
z ostalimi dediči in s Franom Koblerjem, odvetni
kom v Radovljici, ki se je postavil odsotnima dedi
čema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I., 
dne 11. oktobra 1928. 

2/28/vl. žel. knj. Rogatec-Krapina. 2086 

OkHc 
Deželno sodišče v Ljubljani objavlja po § 15. 

zakona z dne 19. maja 1874., drž. zak. št. 70, da se 
je dovolila na predlog poverjenika za. odkup zem
ljišča, sekcije za građenje pruge Rogatec-Kravina v 
Rogatcu, z dne 20. septembra 1928., br. 318/E, z 
današnjim dnem otvoritev začasnega vložka za nor-
malnotirno železnico: Rogatec-deželna raeja-Rra-
pina. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 24. septembra 1928. 

T 27/28—2. -2080 3—1 
Amortizae^a. 

Na prošnjo Ivana H l a d n i k a na Pristavi št. 5, 
pošta Križe, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalne police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Zavarovalna polica št. 147.352 «Slavije>, 
jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani, na 
ime: pok. Fran Hladnik iz Pristave št. 5, pošta Križe. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h o d dne 
6. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je zavarovalna polica brez moča. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. julija 1928. 

T 37/28—2. 

Amortizacija. 
2081 3—1 

Na prošnjo, ki jo je vložilo A n g l o - J u g o -
s 1 o v. A. D. u B e o g r a d u , se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne stalne priznanice, Idi jo je 
društvo baje izgubilo: Staina priznanica (revera), 
vknjižena v zvezek V. pod št. 8 blagajnice depozita 
direkcije državnih železnic. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 19. ju
lija 1928., ker> bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 19. julija 1928. -

T 39/28—1. 
Amortizacija. 

2082 3—1 

Na prošnjo Antona K ö č e v a r j a, sedaj v Ame
riki, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 



100. 
vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložila 
knjižica Mestne hranilnic« ljubljanske v LJubljani 
št. 131.609 na ime: Anton Kočevar v vrednosti 10.907 
Ma. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj1 uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
28. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 28. julija 1928. 

690 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 846 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 22. septembra 1928. 

E 397/28—18. 2183 

Dražbeni oklic 

Ne 478/28—3. 2118 3—2 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana K u n c a , strokovnega učitelja 
v Ljubljani, Komenskega ulica št. 14, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je Jakob Kune, posestnik v Rovtah št. 6, baje 
izgubil: Hranilna knjižica Posojilnice in hranilnice v 
Rovtah, r. z. z n. z., št. 1294 na ime: Jakob Kune, 
posestnik v Rovtah št. 6, z vlogo 371 Din 56 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 
dne 5. oktobra 1928. 

Preds. 175/26/28—4. 2147 

Razglas. 
Dne 3. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih se bo 

prodajalo pri okrožnem sodišču v Novem mestu v 
sobi št. 31 razno staro orožje: puške, samokresi i. dr. 
Kolikor je nabava po členu 8., odnosno členu 12. 
zakona o posesti in nošenju orožja vezana na ob
lastveno dovolilo, se morajo dražitelji izkazati s 
predpisanim dovolilom. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 16. oktobra 1928. 

E 540/28—15. 

Sklep. 
2079 

Na prisilni dražbi dne 17. oktobra 1928. ni bilo 
nobene ponudbe. Zato je izvršba po dražbi, dovoljena 
s tukajšnjim sklepom z dne 12. julija 1928., opr. št. 
E 540/28—2, nepremičnin: zemljiška knjiga: Mali 
vrh, vi. št. 30, in zemljiška knjjiga Blatno, vi. št. 120, 
po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 17. oktobra 1928. 

Dne 3 0. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih b o n a 
l i c u m e s t a v L a z ecu, o b č i n a D r a g a p r i 
L o š k e m p o t o k u , dražba nepremičnin : vi. 
št. 58, 60 in 68, katastrska občina Draga. CeniJne 
vrednosti znašajo skupaj 103.791 Din; najmanjši po-
nudek za vse tri vložke skupaj 69.194 Din; vadij za 
vse tri vložke 10.710 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
севкот dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 27. septembra 1928. 

E 404/28—16. 2105 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gradišče, vi. št. 800 in .971, in 
zemljiška knjiga Ostrog, vi. št. 661 (hiša s hlevom, 
svinjakom in drvarnico, 3 njive in 1 gozd). 

Cenilna vrednost: 32.000 Din; vrednost priteklin: 
1900 Din; najmanjši ponudek: 23.050 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
*dne 16. oktobra 1928. 

Letnik X. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 

pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 12. septembra 1928. 

E 2948/28—6. 

Dražbeni oklic. 
2037 

Dne j), n o v e m b r a 1 9«2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15,dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Spodnjo 
Šiško, vi. št. 31. 

Cenilna vrednost: 279.777 Din; najmanjši ponu
dek: 140.000 Din. ^ ~~ 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 18. septembra 1928. 

E 230/28—6. 2006 

Dražbeni oklic. 

E 539/28—6. 2015 
Dražbeni oklic. 

E 830/28—7. 1973 
Dražbeni oklic 

Dne 5. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Domžale, vi. št. 597. 

. Cenilna vrednost: 76.705 Din; najmanjši ponu
dek: 51.136 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 18. septembra 1928. 

Dne 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Veternik, vi. št. 165, 

Cenilna vrednost: 9201 Din; vrednost priteklin: 
180 Din; najmanjši ponudek: 6134 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 27. septembra 1928. 

E 402/27—16. 2046 

Dražbeni oklic 

E 456/28—6. 1969 
Dražbeni oklic 

Na predlog H r a n N n i c e in p o s o j i l n i c e 
v S t a r e m 1 o g u, r. z. z n. z., bo dne 3. n o v e m 
b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 
na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba ne
premičnin: •zemljiška knjiga Stari log, vi. št. 204: 
podrta koča št/ 7 v Šenberku s stavbno parcelo v 
izmeri 1 a 58 m2, 1 njivsko in 1 travniško parcelo v 
skupni izmeri-27 a 4 m2, vi. št. 476: koča št. 3 v 
Šenberku s hlevbm, kletjo, cisterno in pripadajočimi 
zemljišči (1 njivska in 5 travniških parcel) v izmeri 
42 a 67 m2, vi. št, 478: travniška parcela v izmeri 
21 a 87 m2 — skupna cenilna vrednost 8479 Din; 
najmanjši ponudek 5653 Din. 

Dne 7. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Jese
nice, vi. št. 305, 622, 649, 650 in 662, in zemljiška 
knjiga za katastrsko občino Dovje, vi. št. 471. 

Cenilna vrednost: 15.349 Din; najmanjši ponu
dek: 7683 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje- pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek II., 
dne 24. septembra 1928. 

Dne 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška "'knjiga za katastrsko občino Zal es, vi. 
št. 28, 84 in 92 (hiša v Bočkovem št. 5 z gospodar
skim poslopjem, 9 njiv, 4 travniki in 3 gozdi). 

Cenilna vrednost: 18.950 Din: najmanjši ponu
dek: 12.720 Din. 

Vse drugo je razvidno na tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 24. septembra 1928. 

E 8037/27—31. 1971 
Dražbeni oklic. 

Dne 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Podovo: 
1.) vi. št. 161, 2.) vi. št. 503, in 3.) vi. št. 42. 

Cenilna vrednost: ad 1.) in 2.) 133.216 Din, ad 3.) 
3000 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) in 2.) Ì33.216 
Din, ad 3.) 3000 Din. 

Plravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
_ dne 19. septembra 1928. 

E 916/28—7. 1966 

Dražbeni oklic 
Dne 3. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Slivno, vi. št. 53 (kmetiško 
posestvo v Zagtrebenu št. 5). 

Cenilna vrednost: 9977 Din 65 p; vrednost prite
klin: 1525 Din; najmanjši ponudek: 6651 Din 71 p. 

E 307/28—11.- • 2004 

Dražbeni oklic 
Dne 5. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin; 
zemljiška iknjiga Cirnik, vi. št. 42. 

Cenilna vrednost: 75.450 Din; vrednost priteklin: 
3200 Din; najmanjši ponudek: 52.500 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 26. septembra 1928. 

E 177/28—13. 2091 

Dražbeni okUe» 
Dne 19. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba zakupnih, 
odnosno posestnih pravic nepremičnin: zemljiška 
knjiga Kuzdoblanje, vi. št. 27 (hiša št. 86 z gospo
darskim poslopjem, stavbišče, njiva in vrt). 

Cenilna vrednost: 57.630 Din; najmanjši ponudek : 
38.240 Din. 



100. 
Pravico, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okiic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 8. oktobra 1928. 

E 1005/28^-8. . 1979 

DraZbeni oklic 
Dno 19. n o v o m b r a. 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Stranska vas, vil. št. 293. 

Cenilna vrednost 25.115 Kn: najmanjši ponudek: 
16.743 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

( Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 23. septembra 1928. 

1002/28. 2104 

Dražbeni oklic. 
Dno 12. n o r e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. -24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Vin ja vas, vi. št. 470. 

Cenilna vrednost: 2100 Din; najmanjši ponuđek: 
1400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
Tavnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dno 9. oktobra 1928.-

691 
Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 

ne more predlagati vnovična dražba. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., » 
dne 21. septembra 1928. 

K 558/28—6. 1938 

Dražbeni oklic. 
Dno 10. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šmartno, vi. št. 4 (hišno in gospo
darsko poslopje;, zemljiščo in priteklina). 

Cenilna vrednost: 98.222- Din 55 p; vrednost pri
teklin: 1900 Din; najmanjši ponudek: 65.481 Din 
70 p. 

•Pravice, ;ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nopremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na iiTadni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 3. septembra 1928. 

2009 

E 1342/28. 2002 
Dražbeni oklic. 

Dno 9. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin
ske ideelnc polovice: zemljiška knjiga za davčno 
občino Veliki Okič, vi. št. .11 in 86. 

Cenilna vrednost: 9370 Din; vrednost priteklin: 
250 Din: najmanjši ponudek: 6460 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, "ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 12. septembra; 1928. 

E 585/28—6. 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. n o v e ni b r a 1 i) 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Visole, vi. št. 44. 

Cenilna. vrednost: 137.005 Din 85 p; vrednost pri
teklin: 8630 Din; najmanjši ponudek: 91.337 Din 
24 p. ' 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 

dne 3. septembra 1928. 

Letnik X. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred хм-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni ofcljo, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 12. septembra 1928. 

E 1324/28—11. 2038 

Dražbeni oklic 
Dne 1 3. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Ložino, vi. št. 25. 

Cenilna vrednost: 19.810 Din; vrednost priteklin: 
300 Din; najmanjši ponudek: 13.408 Din. 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 22. septembra 1928. 

E 346/28—13. 

Sklep. 
2146 

Pri dražbi dne 21. septembra 1928. ni bilo g]odo 
zemljišča: vi. št. 180, katastrska občina Presladol, 
nobenega ponudka. Zato je izvršba s prisilno dražbo, 
dovoljena s sklepom E 346/28—2, po § 151. izvršil
nega reda ustavljena. 

E 485/28—6. 2178 
Dražbeni oklic. 

Dne 17. no v e m b r a 19 2 8. ob pol desetih bo 
pri podpisanem, sodišču v sobi št. 4 dražba polovico 
nepremičnin: zemljiška knjiga Studenice. vi. št, 24, 
in zemljiška knjiga Hrastovec, vi. št, 92 in 137. 

Cenilna v№dnost polovice vseh zemljišč: 6879 
Din 70 p; najmanjši ponudok: 4586 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dno 24. septembra 1928. 

2 1 4 5 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i rme: 

805. Sedež: Gorenja Straža pri Novem mestu. 
Besedilo firmo: Leo Pavlin, parna žaga in lesna 

trgovina v Gorenji Straži pri Novem mestu. 
Obratni predmet: lesna industrija, eksploatacija 

gozdov, nakupovanje in prodajanje lesa vsake vrste 
na drobno in na debelo. 

Imetnik: Leon Pavlin, posestnik in lesni trgovec 
v Ljubljani, Metelkova ulica št. 4. 

N o v o m e s t o , dne 13. oktobra 1928. 

806. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Makso Kovač. 
Obratni predmet: trgovina z moko, deželnimi pri

delki in kolonialnhn blagom na detelo in trgovinska 
agentura s tem blagom. 

Imetnik: Makso Kovač, trgovec v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta št. 7. 

L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1928. 

807. Sedež: Police. 
Besedilo firme: Ana Korošec, gostiln, v Policah. 

_ Obratni predmet: Gostilna — točenje alkoholnih 
pijač na drobno. 

]metilica: Ana Korošec, trgovka in gostilničarka, 
v Gornji Radgoni. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1928. 

808. Sedež: Ribnica na Dolenjskem. 
Besedilo firme: B. Radonič. 
Obratni predmet: trgovina z vinom in 

na debelo. 
Imetnik: Benedikt Radonič, trgovec v 

na Dolenjskem št. 45. 
N o v o m e s t o , dne 9. oktobra 1928. 

žganjem 

Ribnici 

809. Sedež: Št. Peter v Savinjski dolini. 
Besedilo firme: Ivan Srebotnjak, trgovina z lesom. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ivan Srebotnjak, trgovec v št, Petru v 

Savinjski dolini. 
Prokura se je podelila Amaliji Srebotnjakovi, 

trgovčevi soprogi v Št." Petru v Savinjski dolini. 
Firmo podpisujeta pod njenim besedilom Ivan 

Srebotnjak in Amalija Srebotnjak, poslednja, s pri-
stavkom «p. p.»; in sicer vsak zase. 

C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

П. 

E 539/28—6. 1864 

Dražbeni oklic 
Dne 7. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za trg Lomborg, vi. št. 33, 
191 in 198. 

Cenilna vrednost: 7654 Din 90 p (s priteklino 
vred); vrednost priteklin: 2399 Din; najmanjši po
nudek: 5103 Din 27 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo 7/iražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 29. avgusta 1928. 

E 183/28—19. 1889 

Dražbeni oklic 
Dne 1 3. n o v o m b r a 1 928. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 4 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Turjak, vi. št. 206. 

Cenilna vrednost: 60.567 Din 25 p: najmanjši po
nudek: 40.378 Din 16 p. 

V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i pr i n a s t o p n i h f i r m a h : 

810. Seriez: Celje. 
Besedilo firme: Josef Achleitner: 
Besedilo firme odslej: Jos. Achleitner. 
C e l j e , dne 3. oktobTa 1928. 

811. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Hans Hönigmann: 
Besedilo firme odslej: J. Hönigmann. 
Obratni predmet odslej: trgovina; z mešanim 

blagom. 
Imetnik 
C e l j e , 

Ivan Hönigmann, trgovec v Celju, 
dne 3. oktobra 1928. 

812. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Franc Bedič. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim 

blagom: 
Sedež odslej: Maribor (Aleksandrova' cesta št. 28J. 
M a r i b o r , dne 20. septembra 1928. 

813. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ant. Stacul. 
Obratni predmet: trgovina z delikatosami: 
Obratni predmet odslej: trgovina z delikatesami, 

špecerijskim in kolonialnim blagom kakor tudi iz
delovanje žganja. 

Izza dne 1.'julija 1928. javna trgovska da-užba, 
ker je -«stopil družbenik Ivan Stacul, prokurist v 
Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 4. 



100. 692 Letnik X. 
Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 

podpisuje zanjo tako, da podpisuje svojeročno bese
dilo firme. 

Izbrisal se j« prokurist Ivan Stacul. 
L j u b l j a n a , dne 11. septembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

814. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Josip Kveder. 
Obratni predmet: železnina: 
Ker se je obratovanje ukinilo. 
C e l j e , dne 19. septembra 1928. 

815. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Anončni in reklamni zavod 

«Apolo» — R. Golgbiowski & Komp.: 
Ker je konkurs odpravljen. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1928. 

Razglasi raznih orafo! in oblaste*. 
St. 1368/28. ' 2087 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega 'reda se objavlja, da je 

gospod dr. Franc B r a n d s t e t t e r z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 11. oktobra 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik dr. J. Žirovnik s. r. 

Št. 8633/1928. 
Razglas. 

2076 

K m e t i j s k a h r a n i l n i c a in p o s o j i l n i -
c a v S t a r e m t r g u p r i L o ž u , r. z. z n . z., uživa 
po naredbi gospoda ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 
1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, nave
denih v tej naredbi, izza dne 25. oktobra 1928. za 
čas, dokler, veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1928. 

Št. 3615. 
Razglas. 

2—2 

Po odloku gospoda ministra za šume in rudnike 
z dne 3. oktobra 1928., št. 39.183, se bo vršil pri 
direkciji šum v Ljubljani dne 5. novembra 1928. lo
garski izpit za državne in nedržavne šumske (logar
ske) čuvaje. 

Prošnje za pripustitev k izpitu naj se vlože do 
dne 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 8 . pri podpisani direkciji 
šum. 

Prošnje se morajo kolkovati, in sicer prijava po 
tar. post. 9. pod b) zakona o taksah z 20 Din, priloge 
po 2 Din, odnosno dopolnilo z 2 Dia 

Da se kandidat pripusti k izpitu, mora dokazati: 
a) da je dovršil 20. leto; 
b) da je neoporečnega vedenja; 
c) da je z dobrim uspehom dovršil ljudsko šolo in 
d) da je bil dve leti v logarski praksi, odnosno 

v gozdno-tehnicni pomožni elužbi. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 15. oktobra 1928. 

benih sekcij v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti in Novem mestu. 

St. 1802. 2149 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Ker prva ofertna licitacija za oddajo popravil na 
poštnem poslopju v Celju ni uspela, razpisuje grad
bena sekcija v Celju drugo javno ofertno licitacijo. 

Licitacija se bo vršila dne 2. n o v e m b r a 
1 9 2 8. ob 11. uri v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
ppdatiki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki celotnega popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega 
proračuna, ki znaša: 

1.) za zidarska dela Din 14.880*35, 
2.) za krovska dela Din 22.350-—, 
3.) za kleparska dela . . . . Din 26.555-—. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o po

novni licitaciji, nabitega na uradnih deskah gr \ 1-

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 17. oktobra 1928. 

Št. 46/21. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. oktobra 1928.: 
1 črna usnjena ročna torbica, v njej 1 letna karU 

električne cestne železnice in 30 Din; 1 delavska 
knjižica in 1 domovinski list na. ime: Alojzij .Magdič; 
1 listek čekovnega urada in 870 Din; 1 črnobola boa; 
1 usnjena rjava torbica za akte, v njej 2 knjigi za 
osnovno šolo; 1 dvigalo za vozove; 7 bankovcev po 
100 Din; 1 usnjena rjava ponošena ženska ročna 
torbica, v njej 1 robec in 25 Din; 1 črnosiva šerpa; 
1 usnjena listnica, v njej 250 Din, 1 krstni list in 
1 učno izpričevalo na ime: Franc SterniSa; 1 temno-
rjava listnica z 930 Din; 1 evidenčna tablica 
št. 15-A-12 za motorno kolo; 23 bankovcev po 
100 Din, 13 bankovcev po 10 Din nove izdaje in 
3 bankovci po 10 Din stare izdaje; 2 ključa za wert-
heimsko blagajno na železnem obročku; 12 bankovcev 
po 100 Din in 2 bankovca po 10 Din; 1 črna ročna 
torbica iz kavčuka z rožastimi pikami; 1 zlatnik za 
10 Din; 1 zlat prstan s tremi kamenčki in 1 zlata 
zapestnica. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. oktobra 1928.: 
1 bola goska; 3 bankovci po 10 Din; 3 bankovci 

po 10 Din; 2 bankovca po 10 Din; 8 kosov razno
barvnega klota; 1 siv križast suknjič; 1 usnjena do-
narnica z manjšo vsoto denarja; 1. srebrna ženska 
zapestna ura v usnjeni zapestnici; 1 moški tomnosiv 
klobuk; 1 hlačni pas i« gume; 14 bankovcev po 10 
Din; 1 listnica iz rdečega platna s srednjo vsoto de
narja; 1 čma usnjena listnica z manjšo vsoto de
narja; 1 risalno orodje (žestilo); 1 beležnica z ban
kovcem za 100 Din; 1 črna torbica za akte z raz
nimi semeni; 1 moško kolo; .1 pes volčje pasme in 
1 zlat moški prstan. — V vozo~vilf električne cestne 
železnice so se- na&li tL-le predmeti: 4 ženski dežniki, 
4 moški dežniki, 1 otroški dežnik, 1 par copat. 1 če
pica, 1 ščipalnik, 1 kovinska verižica, 1 par ženskih 
rokavic, 1 par moških rokavic, 1 knjiga, nekaj blaga 
za žensko krilo, 1 par ženskih nogavic. — V kavarni 
hotela «Uniona» so se našli ti-le predmeti: 1 usnjena 
torbica za akte, 1 slamnik, 1 klobuk in 1 palica. — 
V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
7 moških dežnikov, 7 ženskih dežnikov, 5 palic, 
1 risami blok, 1 otroški stol, 1 prazen zaboj, 1 po-
vezek potne prtljage, 1 moški klobuk, 2 knjigi, dve 
čepici, 1 boa, 1 karbidna svetiljka, 1 zavitek obleke, 
1 gosli, 1 ženska torbica, 1 zapestnica, 1 denarnica. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. oktobra 1928. 

Št, 1 r 732/28. 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 

dež. zak. št. 2 iz leta 1888., je postavila komisija za 
agrarne operacije v Ljubljani komisarja za agrarne 
operacije Ivana P o k o r n a , kot komisarja za agrar
ne operacije v ljubljanski oblasti, da se izvrši uredi
tev užitnih in gospodarskih pravic na skupnem svetu, 
ki je vpisan pod vi. št. 114, katastrska občina Sveta 
Katarina, sodni okraj tržiški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887-, kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888., glede pristojnosti oblastev, potem posred
no in neposredno udeleženih strank kakor tudi glede 
izjav, ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih skle
nejo, naposled glede zaveznosti pravnih naslednikov, 
da morajo- pripoznati pravni položaj, ustvarjen za
radi izvršitve agrarne operacije. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 3. avgusta 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Št. 9021/33. 3—3 
Razglas. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru je 
vložil projekt, po katerem naj se regulirajo: 

1.) S a v i n j a od km 23-684 do km 27-630, t. j . 
od Grenadirjeve brvi pod Celjem do Kristininega 
dvora nad Celjem. 

2.) V o g l a j n a od izliva v Savinjo v dolžini 
2-34 km do vtoka Hudinje. 

3.) K o p r i v n i c a od izliva v Voglajno v dol
žini 2-7 km do Ribizlovega posestva. 

4.) S u š n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-7 km na Lavi. 

5.) L o ž n i c a od izliva v Savinjo v dolžini 
1-4 km do pod Joštov mlin. 

Projekt določa izbagrovanje rečne kineto in 
zgradbo nižjih obrežnih nasipov. Trase projektiranih 
regulacij se vseskozi prilagode obstoječim strugam 
in obrežnim črtam. 

Pooblaščen po gospođu velikem županu mari
borske oblasti z odlokom z dne 2. oktobra 1928., 
U. br. 554/16, odrejam po §§ 70. in 75. vodoprav-
nega zakona z dne 18. januarja 1872., štajerski dež. 
zak. št. 8, in § 144. stavbnega reda za Štajersko z 
dne 9. novembra 1857., dež. zak. št. 5/II. oddelek, 
krajevni ogled in obravnavo o p r o j e k t u r e g u 
l a c i j e S a v i n j e n a p o n e d e l j e k d n e 
3. d e c e m b r a 1 9 2 8. in n a t o r o k d n e 4 . d e 
c e m b r a 1 9 2 8. s sestankom ob pol devetih dne 
3. decembra pri Grenadirjevi brvi pod Celjem. 

Obenem razpisujem na podstavi istih zakonitih 
določil tudi krajevni ogled in obravnavo o načrtu 
regulacije zgoraj navedenih pritokov Savinje, in 
sicer: 

1.) L o ž n i c e in S u š n i c e n a s r e d o d n e 
5. d e c e m b r a 1 9 2 8. s sestankom ob osmih pri 
izlivu Ložnice v Savinjo; 

2.) K o p r i v n i c e in V o g l a j n e n a č e t r 
t e k d n e 6. d e c e m b r a 1 9 2 8 . s sestankom ob 
osmih pri Ribizlovem posestvu ob Koprivnici. 

Pri teh obravnavah je vložiti glede dotičnih na
črtov ugovore, ki se niso že prej prijavili ustno ali 
pismeno; drugače se bo smatralo, da se udeleženci 
strinjajo z namerjanim podjetjem in za to potrebno 
odstopitvijo ali obremenitvijo zemljiške lastnine in 
se bo razsodilo ne glede na poznejše ugovore. Iz
vršitvi naprave bi se ugodilo, če se uradno ne po-
dado pomisleki. 

Mejaši in interesenti so povabljeni, naj prisostvu
jejo obravnavi. Načrti so do dne komisije med urad
nimi urami na vpogled pri sreskem poglavarju v 
Celju. 

V C e l j u , dne 14. oktobra 1928. 

Sireski poglavar: dr. Hubad s. r. 

Razne objave. 
2 1 5 6 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. oktobra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 370,035.278-41 
Posojila 1.718,407.610-53 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.878-78 
Račun začasne zamene 294,117.949-17 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168-—• 
Saldo raznih računov 672,356.013-22 

P a s î v a . 9.222,313.922-03 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 80,000.000—* 

Rezervni fond 11,483.089-57 
Novčanice v obteku 5.744,002.82O~ 
Državni račun začasne zamene . . 294,117.949-17 
Terjatve države po raznih računih 291,096.103-42 
Razne obveznosti . 630,181.426-87 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.188,877.168-— 
Nada vek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 88,055.870— 

9.222,313.922-03 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar-
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank њ. 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Veebinai 
343. Naredba, s katero se uvaja kolektivno obligatorno j 346. III. seznamek strojev in strojnih delov, ki se iz-zavarovanje vseh članov agrarnih zajednlc zoper 

škode po ognju in toči. 
344. Pravilnik za tehnično izvajanje zavarovanja članov 

agrarnih zajednic zoper škode po ognju in toči. 
345. Pravilnik o organizaciji službe v narodni skupščini 

in o skupščinskih uslužbencih. 

delujejo v državi. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

3 4 3 . 
Naredba 

ministra za agrarno reformo, 
s katero se nvaja kolektivno obligatorno 
zavarovanje vseh članov agrarnih zajednlc 

zoper Škode po ognja in toči.* 

Člen 1. 
Na podstavi členov 21. in 22. zakona o ustanav

ljanju agrarnih zajednic (kot zadrug-) z dine, 20. maja 
1922. kakor tudi člena 7. zakona o brezobrestnih po
sojilih z dne 30. marca 1928. in v zvezi s sklepi, po
oblaščenih predstavnikov zveze agrarnih zajodnic, 
sprejetimi v sejf1, ki se je vršila dne 3/in 4. septem
bra 1928., se mora izvesti kolektivno in obligatorno 
zavarovanje vseh članov agrarnih zajednic zoper 
škode po ognju in toči pri glavni poljedelski zadrugi 
za zavarovanje v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev (glavnoj zemljoradničkoj zadrugi za osigu
ranje u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca) kot za
družni napravi, ker njeni pogoji v vsakem pogledu 
ustrezaj0 koristim zajedničarjev kot zadružnikov po 
zadružnem načelu. 

Člen 2. 

Vsak član agrarne zajednice, včlanjen v zvezi 
agrarnih zajednic v Velikem Bečkereku, Novem Sadu, 
Osijeku, Zagrebu.in Mariboru, mora zavarovati svo
jo premično in' nepremično imovino zoper škodo po 
ognju v minimalni vrednosti Din 30.000-—. 

Clan agrarne zajednice, včlanjen v zvezi agrar
nih zajednic v Skoplju, mora zavarovati svojo pre
mično in nepremično imovino zoper škodo po ognju 
v minimalni vrednosti Din 10.000—. 

Namen tega zavarovanja je razviden iz tega, da 
so zajedničar ji brez potrebnih tehničnih priprav za 
preprečevanje požarov izpostavljeni velikim in kata
strofalnim škodam, ki bi jih ekonomski uničile, ker 
ne razpolagajo s finančnimi rezervami, s katerimi bi 
pokrivali take izgube. 

Člen 3. 

Vsak član agrarne zajednice mora prav talco za
varovati svoje posevke zoper škodo po toči na enem. 
katastrskem oralu, v območju zveze agrarnih zajednic 
v Skoplju pa na enem hektaru obdelane zemlje, ki 
jo uživa, v minimalni vrednosti Din 100O*—. 

Član agrarno zajednice kakor tudi vsak poljedelec 
črpa svoje dohodke za življensko eksistenco edino 
iz donosa svojih posevkov, ki so vsak trenutek 
ogroženi, da jih ne uniči toča, zbog česat bi bila 
ogrožena tudi njegova življenska eksistenca. 

Člen 4. 

Socialno - ekonomski položaj nalaga zajedničar-
jem, dai 'zavarujejo svojo !n|epresfcrbljeno rodbino, 
če bi umrli, z zavarovanjom svojega življenja. . 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXII. 

Da bi se mogla ustanoviti finančna sposobnost 
zajedničarjev za izvajanje tega zavarovanja, morajo 
zbrati zajednice potrebne podatke, po katerih bi 
se moralo eventualno izvesti kolektivno obligatorno 
zavarovanje življenja. 

Zveze agrarnih zajednic morajo zajiedničarje 
prepričati, kako koristno in potrebno je uvesti tako 
zavarovanje, ter jih napotiti na posamezno zavaro
vanje življenja, da svojo nepreskrbljeno rodbino, če 
bi umrli, materialno zavarujejo. S tem bi se okrepila 
tudi njih kreditna sposobnost, ker lahko služijo za
varovalne police za supergarancijo. 

Člen 5. 
Ves izkazani presežek od vplačil za ta zavaro

vanja uporablja glavna poljedelska zadruga za za
varovanje kraljevine Srbov,' Hrvatov in Slovencev 
izključno za ugodno kreditiranjo zajedničarjev. 

Člen 6. 
Podrobne tehnične odredbe gorenjih zavarovanj 

se predpišejo s pravilnikom, sestavljenim sporaz
umno po pooblaščenih delegatih zvez agrarnih 
zajednic, glavne poljedelsko zadruge in odposlancu 
meni poverjenega ministrstva. 

Člen 7. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 22. septembra 1928.; 
št. 30.015. ... . A , 

Minister za agrarno reformo: 
ing. D. Popović s. r. 

344. 
Na podstavi svoje naredbe z dne 22. septembra 

1928., št. 30.015, o kolektivnem obligatornem za
varovanju članov agrarnih zajednic zoper škode po 
ognju in toči in v zvezi s členom 7. zakona o brez
obrestnih posojilih z dno 30. marca 1928. izdajam 

Pravilnik 
za tehnično izvajanje zavarovanja članov 
agrarnih zajednic zoper škode po ognju 

in toči.* 

Člen 1. 
Vse agrarne zajednice morajo izpolniti seznamke, 

predpisane z obrazcem pod št. 1 v tem pravilniku, 
ter jih poslati v desetih dneh glavni poljedelski za
drugi za zavarovanje v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v Zemunu, ki izda na njih podstavi 
kolektivne police za zavarovanje zoper škode po 
ognju in toči vsaki zvezi za vse zajednice dotične 
zveze. 

Člen 2. 
Zveze agrarnih zajednic razde!e vsem zajednicam 

obrazce, predpisane pod št. 2 v tem pravilniku, po 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. oktobra 1928., št. 230/LXXV. 

katerih pobira vsaka zajednica vsak teden pred
pisano premijo od svojega člana zajednice. 

Ta vplačila potrjuje zajednica z blagajnikovim 
podpisom in s podpisom enega člana uprave svojim 
članom v vložnih knjižicah za zavarovanje, pred
pisanih z obrazcem pod št. 3 v tem pravilniku. 

Pobrana vplačila vpisuje zajednica v posebno 
knjigo, predpisano z obrazcem pod št. 4 v tem pra> 
viliriiku. 

Člen 3. 
Zajedničar ne sme nikoli zaostali s svojim vpla

čilom, če pa eventualno nepričakovano zaostane, 
mora zajednica zanj vplačati ta ustrezni znesek. 

Člen 4. 

Na koncu vsakega meseca mora sestaviti vsaka 
zajednica izkaz pobranih premij po obrazcu, predpisa
nem pod št. 5 v tem pravilniku, ter ga vročiti svoji 
zvezi. 

Zveze morajo kontrolirati prejete izkaze ter jih 
numerirane z zaporedno številko poslati glavni za
drugi najkesneje v desetih dneh po poteku vsakega 
meseca. Izkazani znesek odobri zveza računu glavne 
zadruge v glavni knjigi ter obremeni račun zajednice 
«Za zavarovarijje». 

Denar, nabran od premij, pošlje zajiedniea s po
ložnico poštne hranilnice glavni poljedelski zadrugi 
za. zavarovanje v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v Zemunu. 

Člen 5. 
Ko glavna zadruga prejme obvestilo poštne hra

nilnice, da je poslani znesek prispel, obvesti o tem 
zvezo dotične zajednice. Ko prejme zveza obveetilo 
od glavne zadruge, jo obremeni v njenem računu, 
znesek pa odobri računu zajednice «Za zavarovanje». 

Člen 6. 
Vsako škodo, najsi le elementarnega značaja ali 

provzročena po ognju, mora dotična zajednica ta
koj, najkesneje pa v 48 urah, prijaviti svoji zvezi, 
zveza pa mora takoj obvestiti glavno zadrugo. 

Vsaka ugotovljena škoda se mora na podstavi 
predpisanih občih pogojev, natisnjenih na polici za 
dotična zavarovanja, oceniti in oškodovanemu članu 
likvidirati. 

Člen 7.. 
Celokupni znesek vplačanih zavarovalnin daje 

glavna zadruga po odbitku likvidiranih in rezervira
nih škod, rezervne premije in režijskih stroškov zve
zam na koncu vsakega leta na razpolago za dajanje 
kratkoročnih in dolgoročnih kreditov njih članom. 

Kredite porazdeli skupna seja predstavnikov vseh 
zvez s predstavnikom glavne zadruge. 

Obrestna metra za te kredite ne sme biti večja 
od 6 % na 'leto. 

Člen 8. 
Kolektivne police zavarovanja zoper škode po 

ognju in toči morajo biti vink.ulirane v korist do
tične zveze. 

V B e o g r a d u , dne 27. septembra 1928.; 
št. 30.601. .. . . 4 . 

Minister za agrarno reformo: 
ing. D. Popović s. r. 
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101. 695 Letnik X. 

3 4 5 . 
Na podstavi člena 357. finančnega zakona za leto 

1928./1929. in člena 126. poslovnika narodne skup
ščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
2. marca 1922. sta izdelala predsedništvo narodne 
skupščine in administrativni odbor narodno skup
ščine ter predpisujeta 

Pravilnik 
o organizaciji službe v narodni skupščini 

in o skupščinskih uslužbencih.* 
1. p o g l a v j e . 

Osnovne odredbe. 

Člen 1. 

Celokupna služba v narodni skupščini in vsi 
skupščinski uslužbenci so pod upravo predsednik;! 
narodne skupščine (člen 11. poslovnika narodne 
skupščine). — 

O sprejemu v službo, dajanju stalnosti, določanju 
kategorije in skupine, razvrščanju, napredovanju, 
stopnji osnovne place, postavljanju na razpoloženje, 
sprejemu ostavko, upokojevanju in odpuščanju od
loča predsednik narodne skupščine ter priobčuje 
svoje odloke v 15 dneh administrativnemu, odboru, 
ki jim v enem mesecu pritrdi ali pa vloži zoper njo 
pritožbo na komitet za personalne posle. 

Prav tako ima tudi uslužbenec, ki smatra, da se 
mu je s predsednikovim odlokom prekršila pravica 
ali korist, zasnovana n a zakonu, pravico pritožbe 
neposredno na komitot v enem mesecu od dne, ko 
je prejel odlok predsednika narodne skupščine. 

Komitet za personalne posle SiestavTj&jo: 
predsednik in podpredsednik zakonodajnega od

bora; 
predsednik in podpredsednik finančnega odbora; 
predsednik in podpredsednik imunitetnega, od

bora; 
predsednik in podpnedsednak odbora za prošnje 

in pritožbe in en predstavnik manjšine, ki ga izvoli 
zakonodajni odbor izmed sebe. 

Komitetu za personalne posle predseduje pred
sednik zakonodajnega odbora, v dolžnosti pa ga na
domešča podpredsednik zakonodajnega odbora. 

Komitet sklepa pravnoveljavno z najmanj petimi 
prisotnimi člani. Sklepi s© sprejemajo z večino gla-
sov prisotnih članov; ob enaki porazdelitvi glasov 
odloči glas predsedujočega člana. 

V sedmih dneh od dne, ko komitet prejme pri
tožbo, jo odda predsedniku narodne skupščine, ki 
priobči odgovor v 15 dneh po prejemu. 

Ko komitet prejme odgovor predsednika narodne 
skupščine, izda v enem mesecu obrazloženo rešitev, 
s katero pritožbo odkloni ali odlok razveljavi. 

Vsi sklepi komiteta za personalno posle so defi
nitivni in izvršni. л 

Ce se z rešitvijo komiteta za personalne posle 
razveljavi odlok predsednika narodne skupščine, izda 
predsednik narodne skupščine v 15 dneh nov odlok, 
povsem sk.Iad.en z razlogi rešitve komiteta. 

Funkcije komiteta za personalne posle in ad
ministrativnega odtoora trajajo tudi ves čas, ko jo 
narodna skupščina razpuščena, do izvolitve nove 
skupščine in administrativnega odbora in konstitui
ranja odborov, katerih predsedniki in podpredsedniki 
spadajo v sestav komiteta za personalne posle. 

Zapisnikarja komiteta določa predsednik narodne 
skupščine izmed višjih uradnikov I. kategori[j)c — 
diplomiranih pravnikov. 

Člen 2. 

Uslužbenci narodne skupščine so: uradniki, zva-
ničniki in služitelji, nadalje honorarni stenografi in 
drugi honorarni uslužbenci kakor tudi dnevničarji, 
ki so zaposleni v narodni skupščini (člen 130. zakona 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih 
z dne 31. julija 1923.). 

Glede stalnosti uslužbencev narodne skupščine 
se uporabljajo po členu 126. poslovnika narodne 
skupščine odredbe zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih (poglavja. I. do X.). 

Člen 3. 

Na uradnike, zvaničnike in služiteljc narodne 
skupščine se uporabljajo odredbe zakona o civilnih 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. oktobra 1928., št. 235/LXXVH. 
— V slovenskem besedilu so se vpoštevali popravki, 
priobčeni v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 15. oktobra 1928., št. 239/ 
/LXXIX, in z dne 24. oktobra 1928., št. 247/LXXXIT. 

uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, kolikor 
niso zaradi specialnih službenih razmerij tega osebja 
drugače urejene z odredbami toga pravilnika.. 

Za honorarne stenografe in druge honorarne 
uslužbence veljajo samo one odredbe tega pravil
nika, ki govore o njih. 

Za dnevničarje veljajo obči predpisi o dnovničar-
jih po uredbi o pogodbenih uradnikih in dnevničar-
jih br. 51.545 z dne 29. julija 1927. («Službene Novine» 
z dne 1. septembra 1927., št. 196/LV*), kolikor niso 
s tem pravilnikom izpremenjeni ali dopolnjeni. 

Člen 4. 

Za. vse uradnike in uslužbence narodne skupščine, 
tako za stalne, za honorarne in za dnevniičarje, ve
ljajo odredbe člena 4. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih v zvezi s členom 11. 
poslovnika narodne skupščine. Vešči morajo biti 
uradnemu jeziku in pisanju s cirilico in latinico. 

Uslužbenci narodne skupščinie, razen dnevničar-
jev, ne smejo biti na- rednem šolanju. 

H. p o g 1 a v j e. 

Razdelitev službe. 

Člen S. 

Celokupno službo v narodni skupščini opravljajo: 
administrativni oddelek, stenografski urad, računo
vodstvo z blagajno in knjižnica. 

Člen 6. 

Administrativni oddelek opravlja vse administra
tivno posle v narodni skupščini; sprejema, pregle
duje, obdeluje in ekspedira skupščinsko pošto, vodi 
evidenco o vladnih in poslanskih zakonskih pred
logih in drugih predmetu) skupščinskega delovanja 
ter skrbi, da se natisnejo in pošljejo pristojnim od 
borom; vodi evidenco o vprašanjih in interpelacijah 
narodnih poslancev in odgovorih ministrov, vodi 
skupščinski arhiv, personalno in ostalo statistiko ter 
skrbi za vzdrževanje reda in čistote v skupščinskih 
prostorih. 

Administrativnemu oddelku pripada tudi oseb'ii 
tajnik predsednika narodne skupščine. 

Člen 7. 

Šef administrativnega oddelka vodi poslovanje 
oddelka., skrbi za zbiranje materiala za dnevni red 
narodne skupščine, odreja osebje na delo v skup
ščinskih odborih in vodi nadzorstvo nad njega poslo
vanjem, podpisuje vso uradno korespondenco od
delka, za katero ga pooblasti predsednik narodne 
skupščine, daje podrejenim uslužbencem odsotstva 
do petih dni, s pooblastitvijo predsednika narodne 
skupščine pa tudi dlje, ter opravlja tudi druge ad
ministrativne posle, ki mu jih odTodi predsednik 
narodne skupščine. 

Clon 8. 

Stenografski urad skrbi po členih 128. in 129. 
poslovnika narodne skupščine, da se stenografski 
zapiski o sejah narodne skupščine, zakonodajnega 
odbora, po potrebi pa tudi drugih odborov in sekcij, 
izdelujejo, redigirajo in natiskujejo; da se sestav
ljajo in tiskajo skupščinski zapisniki', po potrebi pa 
tudi stenografski zapiski o sejah odborov, pododbo
rov in sekcij; da se razdajajo natisnjeni zakonski 
predlogi, interpelacije in drugi predmeti za. delovanje 
narodne skupščine. Razen tega opravlja vse ostale 
posle, ki spadajo po svojem značaju v njegovo pod
ročje. 

Stenografski zapiski se predlagajo po členu 129. 
skupščinskega poslovnika na vpogled predsedniku in 
vsakemu govorniku za njegov govor; nato se ne
mudoma pošljejo v tisk. Korekturo in revizijo ob 
tiskanju stenografskih zapiskov in ostalih stenograf-
skih zapisnikov opravljajo korektorji, ekspedicijo na
tisnjenih zapiskov pa vrši ekspedicija stenografskega 
urada. 

Člen 9. 

Šef stenografskega ш-ada upravlja celokupno 
službo v uradu. Neposredno so mu podrejeni vsi 
uslužbenci stenografskega urada. Nadzira vse posle 
osebja stenografskega urada, podpisuje vso uradno 
korespondenco urada, skrbi za pravilno delovanje 
in za red v uradu; daje podrejenim uslužbencem od
sotstva do petih dni, s pooblastivijo predsednika na
rodne skupščine pa tudi dlje. 

Šef stenografskega urada in njegov pomočnik 
•morata- izmenoma prisostvovati vsem sejam narodne 
skupščine in zakonodajnega odbora ves čas, dokler 
trajajo; nadzirati morata delo stenografov, skrbeti 
za zbiranje vseh predlogov in ostalih vlog ter vobče 

* Uradni list z dne 7. septembra 1927., št. 397/94. 

stalno biti v neposrednjem stiku s predsedujočim, da 
prejemata naredbe in dajeta potrebna obvestila. 

Kadar je šef stenografskega urada odsoten, ga 
nadomešča v vsem njegov pomočnik. 

Člen 10. 

Računovodstvo z blagajno opravlja po členu 127. 
poslovnika narodne skupščine vse računske, knjigo
vodstvene in blagajniške posle narodne skupščine; 
pripravlja sestavljanje njenega proračuna-; vodi vso 
korespondenco računovodstva in blagajne, zahteva 
potrebne kredite, prejema in izdaja denar po kre
ditih in depozitih, sestavlja plačilne seznamke oseb
ja, izplačuje vse prejemke in predlaga vse skupščin
ske račune v pregled administrativnemu odboru na
rodne skupščine. 

Člen 11. 

Šef računovodstva nadzira poslovanje osebja pri 
računovodstvu in blagajni. • 

Člen 12. 

Knjižnico upravlja, knjižničar narodne skupščine, 
ki je podrejen neposredno predsedniku narodne 
skupščine. 

Na njegov predlog se nabavljajo za knjižnico: 
domači in inozemski zakoni, pravna, politična, zgo
dovinska, finančna, pocialna in ekonomska, dela, 
vobče razprave, rovije-časopisi, domači in inozem
ski službeni in dnevni listi. Knjižničar vrši inter
nacionalno izmenjavanje parlamentarnih časopisov 
in stenografskih zapiskov ter vodi potrebne kata
loge, registro in inventarje. 

Člen 13. 

Šefi so predsedniku narodne skupščine neposred-
nji referenti gledie vseh poslov, ki spadajo v njih 
pristojnost. 

Člen 14. 

Za opravljanje službe pri interparlamentarnih in 
drugih konferencah, anketah, delegacijah itd. odreja 
predsednik narodne skupščine potrebno število 
stenografov in ostalih uslužbencev. 

III. p o g 1 a v j . e. 

Razdelitev zvanj in položajev. 

Z 
1 
2 
3. 
4 
5 
6 
7. 
8 
9. 

10, 
11 
12. 
13, 
14 
15, 
16. 
17. 
1 
19, 
20 
21 

Člen 15. 
vanja uradnikov v narodni skupščini so ta-le: 
) šef administrativnega oddelka, 
.) šef stenografskega urada, 
.) šef računovodstva in blagajne, 
.) knjižničar, 
.) pomočnik šefa stenografskega urada, 
.) pomočnik šefa administrativnega oddelka, 
.) stenograf-revizor, 
;.) korektoT, 
.) stenograf, 
.) administrativni tajnik, 
.) inženjer, 
) blagajnik, 
.) administrativni uradnik, 
.) knjigovodja, 
.) arhivar, 
>.) arhivski uradnik, 
'.) ekonom, 
:.) pisar, 
,) tehnični uradnik, 
.) tehnični korektor, 
,) stenografski daktilograf in 

22.) pripravnik. 
Člen. 16. 

Zvanja uradnikov narodne skupščine se razvršča
jo in porazdeljujejo po skupinah poedinih kategorij 
tako-le: 

I. kategorija. 
1. skupina-: brez položaja; 
2. skupina: brez položaja; 
3. skupina: šef administrativnega oddelka, šef 

stenografskega urada, pomočnik šefa 
stenografskega urada, stenograf-revi
zor in korektor; 

4. skupina: šef administrativnega oddelka, šef 
stenografskega urada, pomočnik šefa 
stenografskega urada, pomočnik šefa 
administrativnega oddelka, stenograf-
revizor, korektor, knjižničar in in
ženjer; 

5. skupina: pomočnik šefa administrativnega od
delka, stenograf - revizor, korektor, 
stenograf, knjižničar, administrativni 
tajnik in inženjer; 

6. skupina: korektor, stenograf, knjižničar, ad
ministrativni tajnik in inženjer: 
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7. skupina: stenograf, administrativni tajnik, in
ženjer in pisar; 

8. skupina: stenograf, pisar; 
9. skupina: pripravnik. 
Stenografski uslužbenci narodne skupščine mo

rajo prebiti v skupščinski stenografski službi, ostali 
uslužibenci pa v skupščinski ali drugi državni službi 
čas, določen v členu 67. zakona o uradnikih, za vstop 
v nadaljnje skupine. 

Šef in pomočnik šefa stenografskega urada mo
rata imeti poleg ostalih pogojev tudi pogoje za steno-
grafe-revizorje. 

II. kategorija. 
1. skupina: šef računovodstva, blagajnik, admini

strativni uradnik; 
2. skupina: šef računovodstva, blagajnik, knjigo

vodja, tehnični korektor, administra
tivni uradnik; 

3. skupina: knjigovodja, tehnični korektor, ad
ministrativni uradnik, pisar; 

4. skupina: tehnični korektor, administrativni 
uradnik, pisar; 

5. skupina: pripravnik. 

III. kategorija. 
1. skupina: arhivar, ekonom, pisar, stenografski 

daktilograf; 
2. skupina: ekonom, tehnični uradnik, arhivski 

uradnik, stenografski daktilograf, 
pfear; 

3. skupina: ekonom, tehnični uradnik, arhivski 
uradnik, stenografski daktilograf, 
pisar; 

4. skupina: pripravnik. 

Ölen 17. 
Daktilograf, strojnik, elektrotehnik, šofer in klju-

čaničar so zvaničniki, ostali uslužbenci pa služitelji. 
Porazdeljujejo se po skupinah kakor ostali zvanič
niki in služitelji. 

Ölen 18. 

Za strokovno osebje -se zahteva ona strokovna 
šolska izobrazba, ki je določena za kategorije, v ka
tere so njega zvanja razvrščena. 

IV. p o g 1 a v j, e. 
Prejemki 

Člen 19. 
Uradniki, zvaničniki in služitelji narodne skup

ščine imajo kot aktivni civilni državni uslužbenci 
osnovno in položajno plačo, določeno z zakonom o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, 
obenem z draginjskimi dokladanii in stanarino, ki jo 
določa predsednik narodno skupščine. 

Služitelji narodne skupščine morajo biti unifor
mirani. Uniformo predpiše predsednik narodne skup
ščine z administrativnim odborom. Služitelji kakor 
tudi strojnik, elektrotehnik, šofer in ključaničar do
bivajo na leto po dva para obleke, dve kapi in dva 
para čevljev. Vsako četrto loto dobe zimski plašč. 

696 Letnik X. 
Z odlokom predsednika narodne skupščine se I 

postavljajo honorarni stenografi in drugi honorarni ' 
uslužbenci kakor tudi dnevničarji. Honorarni steno
grafi se postavljajo na predlog šefa stenografskega 
urada. 

Ölen 25. 

Odloke o kretanju po stopnjah osnovne plačo iz
daja predsednik narodne skupščine po odredbah za
kona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih najkesneje v enem mesecu od dne, ko je pri
dobil uslužbenec avtomatski pravico do plače višje 
stopnje. 

Člen 26. 
Mimo zvanj in položajev, določenih s tom pravil

nikom, in števila mest, določenih s proračunom, ne 
sme biti nihče postavljen. Honorarni uradniki se 
smejo postavljati v breme kreditov za stalna sistemi-
zirana mesta. Nova zvanja in novi položaji se smejo 
ustanavljati samo z izpremembo in dopolnitvijo tega 
pravilnika. 

Člen 27. 

Za sprejem v stenografsko pripravljalno službo 
narodne skupščine je poleg šolske kvalifikacij^ za 
I. kategorijo pogoj opravljeni pripravljalni steno
grafski izpit. 

To velja tudi za honorarne stenografe. 
Za sprejem v daktilografsko službo je pogoj tudi 

opravljeni pripravljalni strokovni izpit. 
Za prestop iz pripravljalnih skupin je pogoj 

opravljeni državni strokovni izpit. 
Predsednik narodne skupščine predpiše pravila 

o državnem in pripravljalnem izpitu za stenografsko 

Odsotstva do vštetih petih dni smejo dovoljevati 
uslužbencem njih šefi, toda to sme biti ferez pred
hodne odobritve predsednika narodne skupščine naj
več dvakrat na leto. 

Odredbe zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih in tega pravilnika o odsotstvu 
in bolovanju veljajo tudi za vse honorarne usluž
bence z dostavkom, da smejo odsotstvovati največ 
20 dni na leto. 

Ölen 35. 
Dekrete po členu 114. zakona o civilnih urad

nikih in ostalih državnih uslužbencih izdaja pred
sednik narodne skupščine. 

Člen 36. 

Za vse uslužbence narodne skupščine .se vodi po 
odredbah členov 115. in 116. zakona o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih v enem izvodu 
uslužbenski Üst. 

Uslužbonski listi in poveziki dokumentov vseh 
uslužbencev narodne skupščine se hranijo v arhivu. 

Ölen 37. 

Člen 20. 

Honorarnim stenografom in drugim honorarnim 
uslužbencem kakor tudi osebnemu tajniku predsied-
nika narodne skupščine, če ni izmed administrativ
nega osebja narodne skupščine, gre stalen mesečni 
honorar, ki se jim izplačuje mesečno vnaprej in ki 
mu določa znesek predsednik narodne skupščine. 

Člen 21. 

Dne viličarjem, ki opravljajo službe zvaničnikov 
in služiteljev, gre mesečna povprečna nagrada, ki 
jim jo določa predsednik narodne skupščine. 

Člen 22. 

Uslužbencem uanxLne skupščine določa za inten
zivno in prekočasno delo posebne doklade predsed
nik narodne skupščine iz kreditov, ki so odobreni 
za to. 

Ölen 23. 
* 

Vse izpremembe v prejemkih državnih uslužben
cev se smejo uporabljati na uslužbence narodne 
skupščine samo s pristankom predsednika narodne 
skupščine. 

V. p o g l a v j e . 

Sprejemanje v službo to kretanje v njej. 
Člen 24. 

Za sprejem v službo narodne skupščine se morajo 
izpolniti pogoji, označeni v členu 12. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

in daktilografsko pripravljalno službo kakor tudi 
državnem strokovnem izpitu za vse uradnike. 

VI. p o g 1 a v j e. 

Ocenjanje. 

Člen 28. 

Ocenjanje uslužbencev narodne skupščine po 
členu 72. uradniškega zakona, vrši, in sicer: 

za uslužbence stenografskega urada komisija za 
ocenjanje, sestavljena iz šefa stenografskega urada 
kot predsednika in iz dveh po činu najstarejših 
stenogTafov-revizorjev, ki ju odredi predsednik na
rodne skupščine; za vse ostale uslužbence pa komi
sija za oceno, v katero spadajo: šef administrativ
nega oddelka kot predsedn.k in kot člani: knjižni
čar, šef računovodstva in blagajne Ikakor tudi dva 
izmed višjih skupščinskih uradnikov, ki ju odredi 
predsednik narodne skupščine. 

Predsednik narodne skupščine odredi za vsako 
komisijo zapisnikarja in namestnike članom ikomisije. 

Člen 29. 
Predsednik narodne skupščine vrši na prvi in po

slednji stopnji ocenjanje uradnikov-članov komisije 
za oceno, kolikor spadajo pod ocenjanje; na drugi 
in poslednji stopnji pa odloča o pritožbah zopor 
ocene komisije. 

Člen 30. 
Honorarni stenografi in dTugi honorarni usluž

benci se ne ocenjajo po predpisih, ki veljajo za ostale 
uslužbence narodne skupščine. Ocenja jih predsed
nik narodne skupščine na predlog pristojnih šefov. 

VH. p o g l a v j e . 
Obče odredbe. 

Člen 31. 

Ko vstopi uslužbenec narodne skupščine v službo, 
priseže pred neposnednjim starejšino tako, kakor je 
določeno v prvem odstavku člena 88. zakona o ci
vilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, če 
ni opTavil prisege že prej. 

Člen 32. 
Uradne ure določa predsednik narodne skup

ščine. 
Člen 33. 

Po členu 109. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih odloči predsednik na
rodne skupščine, ko je predhodno zaslišal šefa od
delka, glede na delovanje in seje narodne skup
ščine, kdaj naj kateri uslužbenec uporabi odmor. 

Člen 34. 

Predsednik narodne skupščine dovoljuje vsem 
uslužbencem odsotstva po privatnem poslu po od
redbi člena 110. zakona o civilnih uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih. 

Strokovni svet' po členu 129. zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih je sestav
ljen iz petili članov: iz šefa administrativnega od
delka, iz šefa stenografskega urada in iz treh po 
činu najstarejših uradnikov, ki jih postavi predsed
nik narodne skupščine, pri čemer jim odredi tudi tri 
člane namestnike. 

VIII. p o g 1 a v j e. 
Prestanek službe. 

Člen 38. 

Služba horiorarrnih stenografov in ostalih hono
rarnih uslužbencev prestane: 

1.) če se uslužbenec odpusti z odlokom predsed
nika narodne skupščine, v enomesečnem odpoved
nem roku, ako je prebil v skupščinski službi naj
manj leto dni; 

2.) če postane dušovno ali telesno nesposoben 
za delo; 

3.) če pride v konkurz; 
4.) če se obsodi s sodbo rednega sodišča na za

por, daljši od enega leta, zaradi dejanja, na katero 
se ne nanaša člen 132, zakona, o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih; 

5.) če dovrši 21. leto starosti, pa ni odslužil ob
veznega тока pri vojski ali ni oproščen vojaške 
službe; 

6.) z disciplinskim odlokom; 
7.) s smrtjo. 

Ölen 39. 

Honorarnim uslužbencem, ki jim prestane služba 
po točki 1.) člena 38. toga pravilnika, sme določiti 
predsednik narodne skupščine enkrat za vselej njih 
šestmesečni honorar, če imajo onega dno, ko jim 
prestane služba, 15 let službe v narodni skupščini. 

Če prestano služba honorarnega uslužbenca za
radi take trajne nesposobnosti za opravljanje službe, 
ki je nastala zbog .bolezni, mu sme določiti pred
sednik narodne skupščine stalno letno podporo, ako 
jo prebil v službi пајЈтапј 12 Jet. 

Te odredbe veljajo samo, če ne prejema uslužbe
nec- plače ali pokojnine v drtfgi stroki državne službe. 

Člen 40. '> 

Odredba člena 124. zakona, o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih velja tudi za hono
rarne stenografe in ostale honorarne uslužbence, prav 
tako za dnevničarje. 

IX. p o g l a v j e . 
Pokojnine. 

Člen 41. 

Čas, prebit v službi narodne skupščine, se šteje 
v leta državne službe za pokojnino in napredovanj, 
kakor ves čas, ki se šteje po drugih zakonih za po
kojnino in napredovanje. 

Stenografi narodne skupščine imajo čez 30 iz
polnjenih let skupščinske službe pravico do popolne 
pokojnine. 

Vsi ostali uslužbenci narodne skupščine imajo 
pravico do pokojnine po odredlbah zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

Člen 42. 

Osebne in rodbinske pokojnine skupščinskih 
uslužbencev izplačuje blagajna narodne skupščine. 
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X. p o g l a v j e . 
Disciplinski predpisi. 

Člen 43. 

Disciplinski predpisi zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih in uredbe o pogod
benih uradnikih in dnevničarjih št. 51.545 z dno 
29. julija 1927. se uporabljajo tudi na honorarne 
stenografe in druge honorarne uslužbence, prav tako 
na dnevničarje z izpremembami, ki se določajo v 
tem poglavju; samo da vrši ministrove funkcije 
predsednik narodne skupščine. 

Člen 44. 

Kazni za nerodnost honorarnih stenografov in 
drugih honorarnih uslužbencev in dnevničarjev sta: 

1.) opomin; 
2.) denarna kazen, ki ne sms presezati v vsakem 

poedinem primeru 10%. njih mesečnega honorarja. 

Člen 45. 

Denarna kazen za nerednost honorarnih steno
grafov in diugili honorarnih uradnikov kakor tudi 
dnevničarjev se odmerja od njih rednega mesečnega 
honorarja ali rednih mesečnih nagrad. 

Člen 46. 

Disciplinske kazni za honorarne stenografe in 
druge honorarno uradnike so: 

1.) pismeni ukor; 
2.) zmanjšba rednega mesečnega honorarja naj

več do 20 % in najdlje za leto dni; 
3.) odpustitev iz službe. 

Člen 47. . 
Disciplinski kazni za dnevničarje sta: 
1.) zmanjšba redne mesečne nagrade največ do 

30% iai najdlje za tri mesece; 
2.) odpustitev iz službe. 

Člen 48. 

Pristojno disciplinsko sodišče je po odredbi čle
na 221. zakona o civilnih uradnikih m ostalih držav
nih uslužbencih na prvi in poslednji stopnji pred-
sedništvo narodne skupščine za vsé uslužbence na
rodne skupščine. 

Kolegij sestavlja predsedništvo narodne skup
ščine. Kolegij sodi brez strokovnih drugov. Zapisni
karja, ki mora biti diplomiran pravnik, odredi pred
sednik v vsakem poedinem primeru izmed uradni
kov narodne skupščine. 

Člen 49. 

J>97 
teljev narodne skupščine. Komisijo sestavljajo: 
eden izmed podpredsednikov narodne skupščine, šef 
stenografskega urada, šef administrativnega oddelka 
in dva stenografa-revizorja, ki sta v državni, službi 
ali ki sta bila na položaju načelnika ministrstva. 
Njih .namestniki so po činu najstarejši uslužbenci 
omenjenih oddelkov. 

Predsednik komisije je podpredsednik narodne 
skupščine. 

Člen 53. 
Uslužbenci morajo predložiti v enem mesecu od 

dne, ko se razglasi ta pravilniki, dokaze o predpisani 
izobrazbi i n drugih pogojih, potrebnih za prevedbo 
in razvrstitev; v prvih dveh prihodnjih mesecih pa 
je treba izdati vse rešitve in odloke o prevedbi ali 
neprevedbi in razvrstitvi Na uslužbenčevo obraz
loženo prošnjo sme predsednik narodne skupščine 
rok za predložitev dokazov podaljšati še za mesec 
dni. 

O prevedbi ali neprevedbi in razvrstitvi odloči 
predsednik narodne skupščine ter izda o tem for
malen odlok. 

Ölen 54. 

Letnik X. 

Kot disciplinski tožitelj po odredbi člena 176. 
•zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencev fungira po uradni dolžnosti nadrejeni 
šef obtoženega uslužbenca, njegov namestnik pa je 
pomočnik ali za šefom po činu najstarejši uradnik. 
Ce je obtoženih več uslužbencev и тажшћ oddel
kov aH odsekov glede istega disciplinskega pre-
greška, vrši funkcijo disciplinskega tožitelja po činu 
najstarejši šef enega izmed prizadetih oddelkov ali 
odsekov, namestniik pa mu je šef enega teh oddel
kov ali odsekov, ki je za njim po činu najstarejši. 
Ce je obtožen eden izmed šefov oddelkov ali odse
kov, vrši funkcijo disciplinskoga tožitelja po činu 
najstarejši šef drugega oddelka ali odseka ali. če 
takega ni, oni uradnik, Id mu predsednik narodne 
skupščine izrecno poveri to funkcijo. 

Člen 50. 

Pravica, oddaljiti od dolžnosti, pripjada ,'pred-
sedniku narodno skupščine. Zoper njegov odlok ni 
pritožbe. 

XI. p o g l a v j e . 

Prehodne odredbe. 

Člen 51. 
Od dne, ko se razglasi ta pravilnik, so smatrajo 

uslužbenci narodne skupščine za postavljene na raz
položenje; vendar pa dobivajo, opravljajp dosodanjo 
službo, vse dosedanje prejemke. Najkesneje v treh 
mesecih se mora izdati odlok, kateri, izmed njih se 
obdrži še nadalje v skupščinski1 službi in kako se 
•razvrsti. 

Člen 52. 

Predsednik narodne skupščine odredi po |člo-
nu 226. zakona o civilnih uradnikih in osta,lih držav
nih uslužbencih komisijj|o, Id, podaja1 predsedniku 
narodne skupščine predloge o prevedbi ali nepre
vedbi in razvrstitvi uradnikov, zvaničnikov in služi-

Odlok o prevedbi in razvrstitvi članov komisije-
uradnikov, določene v členu 52. tega pravilnika, izda 
predsednik narodne skupščine po določilih prehod
nih odredb zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih in tega pravilnika» 

ölen 55. 

Z uslužbenci narodne skupščine, o katerih se izda 
odlok, da se prevedejo kot uradniki, zvaničniki in 
služitelji, je postopati glede njih razvrstitve in po
razdelitve po določilih prehodnih odredb zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih in 
tega pravilnika. 

Člen 56. 

Zoper odlok o uslužbenčevi prevedbi in razvrstitvi 
je dopustna pritožba po členu 1. tega pravilnika. 

Zoper odlok, s katerim se uslužbenec ni prevedel, 
ni pritožbe. 

Člen 57. 

Člen 62. 

Prevedenemu uradniku, ki se mu po odredbah 
člena 230. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih ne more pustiti zvanje, ki ga 
ima, se dodeli ustrezno zvanje kategorije, v'katero 
se razvrsti. 

Člen 63. 

Za odlok o prevedbi in neprevedbi zvaničnikov 
in služiteljev ni pogoj dokaz izobrazbe, določen v 
členu 10. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. Oni, ki se prevedejo, se poraz-
vrste po skupinah svojega zvanja ob minimalnih 
rokih, določenih v členu 58. tega pravilnika. 

Člen 64. 

Za prevedenega se smatra oni uslužbenec, o ka
terem se v roku, določenem v členih 51. in 53. pra
vilnika ne izda odlok o prevedbi po tem pravilniku. 

To ne velja za uslužbence, omenjene v drugem 
odstavku člena 57. tega pravilnika. 

Uslužbenci narodne skupščine se prevedejo in 
i-az-vrste po stanju z onega dne, ko se razglasi ta 
pravilnik, in sicer samo uradniki, zvaničniki in slu
žitelji kot civilni državni uradniki. 

Honorarni stenografi in drugi honorarni usluž
benci kakor tudi dnevničarji se ne prevedejo, ampak 
sinejo ostati v službi' narodne skupščine kot hono
rarni uslužbenci ali dnevničaTJi, če izpolnjujejo po
goje, določene zanje s tem -pravilnikom. Za usluž
bence narodne skupščine se smejo postavljati po 
predpisih tega pravilnika. 

Člen 58. 

Uradniki, zvaničniki in služitelji, ki imajo onega 
dne, ko se razglasi ta pravilniki najmanj tri leta. efek
tivne državne službe ter se prevedejo, se prevedejo 
kakor stalni državni uslužbenci, ostali pa kakor za
časni. 

Člen 59. 

Z uslužbenci, glede katerih se izda odlok, da se 
ne prevedejo, je postopati po členu 243. zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih; 
leta za pokojnino se štejejo po zakonu o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih z dne 
31. julija 1925. in po tem pravilniku, velikost po
kojnine pa se mora obračuniti in odmeriti po za
konskih predpisih, ki so veljali do izdaje omenjenih 
zakonov. 

Člen 60. 

Ne prevede se oni uslužbenec, ki nima za zvanje, 
v katerem je bil zatečen, predpisane izobrazbe ali je 
ne more pravočasno dokazati, in o katerem se ugo
tovi, da niti njegova osebna sposobnost ne opravi
čuje uporabe izjemnih določil v prehodnih odredbah 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih. 

Uradniki narodne skupščine,- o katerih se izda 
odlok, da se prevedejo, se razvrste po odredbah 
člena 230. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih; toda roki se morajo obračuniti 
z dnem, ko se razglasi ta pravilnik. 

Člen 61. 

Uradniki, ki nimajo šolske kvalifikacije za I. ka
tegorijo, a se prevedejo v to kategorijo po določilih 
prehodnih odredb zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih in tega pravilnika, ne 
smejo priti ob nadaljnjem službovanju v 3. in 4. sku
pino I. kategorije, razen če naknadno pridobe šolsko 
kvalifikacijo za I. kategorijo. 

Člen 65. 

Vsem stenografom, kakor tudi ostalim uslužben
cem narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in^Slovencev, ki se zatečejo v službi narodno skup
ščine z dnem, ko se razglasi ta pravilnik, ter se pre
vedejo ali postavijo v enem letu od dne, ko ?e raz
glasi ta pravilnik, za uslužbence narodne skupščine 
po tem pravilniku, «se priznava v leta državne službe 
za napredovanje in pokojnino ves čas, ki so ga pre
bili kot parlamentarni stenografi ali ostali uslužbenci: 
pri začasnem narodnem predstavništvu, ustavotvorni 
skupščini in narodni skupščini kraljevine Srbov. lir. 
vatov in Slovencev, kakor tudi ves čas, ki so ga 
prebili v službi narodne skupščine kxaJjevine Srbije 
in kraljevine Crne gore ali pokrajinskih deželnih zbo
rov (saborov) na onem ozemlju bivše avstro-ogrske 
monarhije, ki je pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, kolikor niso bili obenem uradniki v 
drugi stroki državne službe — računaje od 18. leta 
starosti. 

Na uslužbence narodne skupščine se uporabljajo 
povsem odredbe člena 282. finančnega zakona za 
leto 1922./1923. 

Člen 66. 

Za prevedbo uslužbencev narodne skupščine ne 
veljajo določila uredbe o razvrstitvi in porazdelitvi 
civilnih uradnikov in ostalih državnih uslužbencev z 
dne 31. oktobra 1923., razen določil členov 11. in 15. 
te uredbe. 

Ölen 67. 

Honorarni uslužbenci narodne skupščiie, ki to 
državni uradniki ali so to bili, obdrže ob postavitvi 
za uradnike narodne skupščine kategorijo, skupino 
in čin, ki so jih imeli, če imajo, šolsko kvalifikacijo 
zanje in ostale pogoje, določene s tem pravilnikom, 
in sicer z uporabo člena 65. tega pravilnika, ne glede' 
na rok postavitve, če so bili z dnem, ko se razglasi 
ta pravilnik, zatečeni v službi narodne skupščine. 

Oni stenografi narodne skupščine, ki *o zatečejo 
z dnem, ko se razglasi ta pravilnik, kot, taki, se sinejo 
vkljub določilom prehodnih odredb tega pravilnika 
po mnenju strokovnega sveta prevesti in razvrstiti 
v ustrezne skupine 1. uradniške kategorije po tem 
pravilniku, če imajo z dnem, ko se razglasi ta pravil
nik, najmanj osem popolnih let stenografske službe 
v parlamentu in opravljen zrelostni izpit. 

Člen 68. 

Uslužbencem narodne skupščine, prevedenim in 
razvrščenim po tem pravilniku, se določijo ob upo
kojitvi pokojninski prejemki po stopnji osnovne 
plače, skupini položajne plače in stanarini katego
rije, v kateri so büi zatečeni v trenutku upokojitve, 
kakor tudi. po času, ki se računi za pokojnino po za
konu o civilnih uradnikih dh ostalih državnih usluž
bencih in po tem pravilniku. 

Draginjske doklade se določajo upokojenim 
uslužbencem tako, kakor je navedeno v členu 19. 
tega pravilnika. 

Potrjuje se odlok predsednika narodne skupščine 
št. 451 z dne 5. marca 1928. o upokojitvi 15 služi
teljev narodne skupščine. Oni služitelji, upokojeni s 
tem odlokom, Id smatrajo, da bi imeli po službenih 
letih, ki se štejejo za pokojnino, in po eventualni 
razvrstitvi pravico do večjih pokojninskih prejemkov 
po tem pravilniku, se smejo obrniti v treh mececih 
po razglasitvi tega pravilnika z dokumentirano proš
njo na predsednika narodne skupščine zaradi ure
ditve teh prejemkov po odredbah tega pravilnika. 
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Člen 69. 

Sedanji šef računovodstva in blagajne, sedanji 
pomočnik šefa Tačunovodstva in blagajne in sedanji 
knjižničar se razvrščajo v 3. skupino I. kategorije. 
Za napredovanj« in pokojnino se jim priznava ves 
čas, Id so ga prebili' v službi narodne skupščine. 

Sedanjemu knjižničarju se priznava v leta za 
pokojnino ves čas, ki ga je prebil kot narodni po
slanec kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
začasnega, narodnega predstavništva kraljevine Sr
bov. Hrvatov in Slovencev kakor tudi ves čas, ki 
ga je prebil kot predsednik: podružnice «Srpskog 
poljoprivrednog društva». 

Člen 70. 

Za honorarno stenografsko službo ne veljajo za
konske omejitve glede sprejemanja in službovanja 
upokojencev. 

Člen 71. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah», ter se sme izpremeniti, do
polniti ali ukiniti samo na isti način, kakor je bil 
izdan. Za njegovo izvrševanje je pristojen predsed
nik narodne skupščine, ki izdaja vsa navodila in po
jasnila za njegovo pravilno uporabljanjie. 

V B e o g r a d u , dne 4. oktobra 1928. 

Predsednik narodne skupščine: 
dr. Ninko Peric s. r. 

(Podpisi ostalih članov predsed-
ništva narodne skupščine in čla
nov predsedništva administrativ

nega odbora.) 

3 4 6 . 
III. seznamek strojev in strojnih delov, 

ki se izdelujejo v državi.* 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, postopaje 

po točki 4. občih opazk k XV. delu v predlogu za
kona o obči carinski tarifi, izpreminja s tem sezna
mek I. br. 1826 z dne 19. avgusta 1926., razglašen 
v «Službenih Noviuah» z dne 1. septembra 1926., 
št. 196/LIII,** kakor tudi П. seznamek V. br. 5561 
z dne 29. avgusta 1928.; razglašen v «Službenih No
vinah» z dne 30. avgusta 1928., št, 200,*** in sicer: 

Iz I. seznamka: 
Odstavek: «Iz tar. št. 646. Parni kotli, tudi z 

opremo: 
Iz-1. Za parne stroje do 18 atmosfer 

pritiska z ogrevno površino do 
500 m s in s površino rešetke do 
20 m2» 

«e izpreminja ter se glasi: 
«Iz tar. št. 646. Parni kotli, tudi z 
opremo: 
Iz 1. Za parne stroje do 18 atmosfer 

pritiska z ogrevno površino do 
500 m- in s površino rešetke do 
20 m2, izvzemši: parne kotle in 
kurišča zanje (stoječe kotle) par
nih lokomotiv.» 

Iz II. seznamka: 
P r i p o m b a . Ce se uvažajo stroji in strojni deli, 

našteti v tem seznamku in v 
prejšnjem seznamku, razglašenem 
pod I. br. 1826, kot specialne 
vrste, ki se ne izdelujejo v državi, 
•izdaja ministrstvo za trgovino in 
industrijo v vsakem poedinem pri
mera posebna potrdila za brcz-

, carinski uvoz» 

se izpreminja ter se glasi: 
P r i p o m b a . Ce se uvažajo stroji, strojni deli in 

ostali predmeti, našteti v tem se
znamku in v prejšnjih seznamkih, 
razglašenih pod I. br. 1826 z dne 
19. avgusta 1926. in V. br. 5561 z 
dne 29. avgusta 1928., kot poseb
ne vrste, ki se ne izdelujejo v dr
žavi, izdaja minie brst vo za trgo
vino in industrijo v vsakem po
edinem primeru potrebna potrdila 
za brezcarinski uvoz.» 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 9. oktobra 1928.: V. br. 6484. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. oktobra 1928., št. 235/LXXVII. 

* * Uradni list z dne 6. oktobra 1926., št. 374/92. 
* * * Uradni list z dne 5. septembra 1928., št. 303/86. 

Razglasi osrednje vlade. 

Knjige, ki jih je prepovedano uvažati in 
razSirjati.* 

Z odlokom nrinistrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.961 z dne 10. oktobra 1928., je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej te-le mad
žarske knjige: 1.) «Magyar Katekizmus», ki ga mora 
poznati vsak Madžar; 2.) «Trianontol Rothonnerint», 
spisal Evgcn Rakoczy; 3.) «Igasargot Magyarorszan-
yak», spisal grof Albert Apponyi; spis je izšel tudi 
v angleškem jeziku pod naslovom: «Justice for Hun
gary»; 4.) «Mamsvort Magyarorszagon». 

Te knjigo so iredentistične vsebine in pisane 
zoper koristi naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 17. oktobra 1928.: D. Z. br. 10.961. 

Razglas o skrajnem roku za vnovčitev 
kupona št. 3 4°/0nih obveznic za finančno 
likvidacijo agrarnih odnoSajev v Bosni in 

Hercegovini iz leta 1921.** 
Ker dne 1. novembra 1928. zastara pravica do 

vnovčitve kupona št, 3 4%nih obveznic za finančno 
likvidacijo agrarnih odnošajev v Bosni in Hercego
vini, opozarja generalna direkcija državnih dolgov 
vse banke in denarne zavode, ki opravljajo službo 
glede tega posojila, naj ustavijo nadaljnje izplače
vanje kupona št. 3 gOTcnjega posojila., ki zastara dne 
1. novembra 1928., in naj pošljejo vse izplačane 
kupone št. 3 tej direkciji takoj, najdlje pa do dne 
31. oktobra 1928. 

Kupone, glede katerih se ugotovi, da so bili po
slani kesneje nego do dne 31. oktobra 1928., bo 
vrnila generalna direkcija državnih dolgov nelikvi-
dirane. 

V krajih, kjer poslujejo podružnice Narodne 
banke, smejo vnovčiti pooblaščene banke in poobla
ščeni denarni zavodi, ki izplačujejo kupone, izpla
čane kupone št. 3 pri podružnicah Narodne banke do 
vštetega dne 31. oktobra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 10. oktobra 1928.; D. br. 16.153. 

Razglas o izplačevanju trinajstega kupona 
4°/0nega posojila za finančno likvidacijo 
agrarnih odnošajev v Bosni in Hercego

vini iz leta 1921.*'* 
Trinajsti kupon 4%.nega posojila za finančno li

kvidacijo agrarnih odnošajev v Bosni in Hercego
vini iz leta 1921. izplačujejo: 

1.) vse finančne delegacije: 
2.) oblastna finančna direkcija v Novem Sadu; 
3.) okrožne in sreske finančne uprave, finančna 

ravnateljstva in davčni uradi; 
4.) poštna hranilnica v Beogradu in njene po

družnice v Zagrebu, Sarajevu in Ljubljani s podreje
nimi poštami; 

5.) vsi izrecno pooblaščeni denarni zavodi; 
6.) generalna direkcija državnih dolgov v Beo

gradu. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 13. oktobra 1928.; D. br. 16.367. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

U. br. 15.774/1. 

Preklic delomrznih oseb, ki izrabljajo 
podpore. 

Za delomrzneže in izkoriščevalce občinskih pod
por so proglašene te-le osebe: 

Franc K o 1 m a n i č, rojen dne 20. avgusta lö94. 
v Gradcu, pristojen v občino Okoslavce, srez Ljuto
mer. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 23. oktobra 1928., št. 246. 

* * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 18. oktobra 1928., št, 242. 

* * * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 22. oktobra 1928.. št. 245. 

Ferdinand D o b n i k, rojen dne 29. januarja 
1909., po poklicu pekovski pomočnik, pristojen v 
občino Št. Janž na Dravskem polju, srez Ptuj. 

Anton B u n d e r i a , rojen leta 1897. v Gradcu, 
po poklicu ]>ekevski pomočnik, pristojen v občino 
Kuzdoblanje, srez Murska Sobota. 

Milan A m o n , rojen dne 19. februarja 1907. v 
Celju, samski, pristojen v občino Drensko rebro, 
srez Šmarje pri Jelšah. 

Franc G l o b o č n i k , rojen dne 2. decembra 
1895. v Übßlbachu pri Gradcu, po poklicu mornar-
rudar, pristojen v občino Ljubno, srez Gornji grad. 

Avguštin P i r š , rojen leta 1883. na Ponikvi, po 
poklicu kl obućarski pomočnik, pristojen na Ponikvo, 
srez Šmarje pri Jelšah. 

Jurij K a v č i č , rojen dne 25. aprila. 1881. v Že
leznikih, po poklicu delavec, pristojen v občino Že
leznike, srez Škofja Loka. 

Franc S o v r e , rojen dne 2. aprila 1895. v Ver
niku, Slavonija, po poklicu mesarski pomočnik, pri
stojen v občino Trbovlje, srez Laško. 

Henrik U r b a n e , rojen dne 8. julija 1903. v 
Tržiču, po poklicu brivski pomočnik, pristojen v ob
čino Srednjo vas v Bohinju, srez Radovljica. 

Franc K u k e n b e r g e r, rojen leta 1908. v Tr
bovljah, po poklicu krojaški pomočnik, pristojen v 
občino Trebnje, srez Novo mesto. 

Valentin K o ž e l j , rojen dne 14. februarja 1892. 
na Bledu, po poklicu čevljarski pomočnik, pristojen 
v občino Bled, srez Radovljica. 

Anton G e r m , rojen dne 2. junija 1878. na Du
naju, po poklicu trgovinski potnik, pristojen v Ljub
ljano. 

V L j u b l j a n i , dne 16. oktobra 1928. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

L. št. 809. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14. oktobra 1928. 

S r e z 3 
б 

§2 
Z o 

13-3 
o > 

B 

Skupina tifuinih boleini. 

Brežice 
Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

4 
1 
2 
3 
6 
6 

22 

, 
. • 

_ 

1 

, 

2 

3 

. 
. | 

Griža. — Dysenterie. 
Črnomelj . . . . 
Kočevje 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

433 i>j [Skupaj . j 12 

Skrlatinka. 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

19 

Scarlatina. 

Skupaj 

4 
3 
9 
1 

20 
6 
4 

47 

3 
. 1 

2 
6 

1 
1 
1 

3 . | 

4 
3 
8 

22 
7 
6 

Oipice. — Morbilli. 
Krško 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

Davica. 
Črnomelj 
Kamnik 
Kranj 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 
Radovljica . . . . 

20 
1 
1 

22 

1 
t 

1 

1 

•1 

. 

. 

lo 

20 
1 
1 

Diphteria et Croup. 

Skupaj 

, 
, 
4 

i 
5 

2 
2 
3 
1 
1 
. 
9 

1 
, 
4 

1 
6 

! 

• 

. 

22 

Kranj . . . . 
Ljubljana, srez 

Sen. — Erysipelas. 
1 1 . 1 1 

Skupaj . 
1 

1 1 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Ljubljana, mesto . | 1 | . | . | . | 1 

V L j u b l j a n i , dne 17. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer 8. r. 



101. 
Vet. br. 855. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 15. do dne 21. oktobra 1928. 

O p a z k a : Imena, sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

Š u š t a v e c. 
Črnomelj: Talčji vrh (Otovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 

(Srcmič 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 1 dvo
rec), Križ (Križ 1 dvorec). Kočevje: Loški potok 
(Travnik 1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela (Ko
roška Bela. 1 dvorec), Bled (Mli.no 1 dvorec), Radov
ljica (Radovljica 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a , 
Kamnik: Loke v Tuhinju (Loke v Tuhinju 1 dvo

rec), Moravče (Vrhe 1 dvorec), Stranje (Zagoraca 
1 dvorec). Krško: Radeče (Njivice 1 dvorec), Št. Jer
nej (št. Jernej 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Do-
brunje (Bizovik in Mali Lipoglav po 1 dvorec), 
Šmarje (Gajniče 1 dvorec), Želimljo (Rogatec 1 dvo
rec). Logatec: Planina (Laze 1 dvorec), škofja Loka: 
Stara Loka (Godešič 1 dvorec). 

C e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 24. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. cerne s. r. 

699 Letnik X. 
Barbara v Halozah (Cirkuljane 2 dvorca), Sv. Lov
renc v Slovenskih goricah (Mostje 1 dvorec). Slo-
venjgradec: Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvor
cev), Topolščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a , 
Celje: Polzela (Rečica 1 dvorec), Sv. Pavel 

(Motka 1 dvorec). Čakovec: Nodelišče (Dunjkovec 
1 dvorec). Prelog: Draškovec (Oporovec 1 dvorec). 
Šmarje pri Jelšah: Donačka gora (Donačka gora 
1 dvorec), Šmarje, okolica (Senovica 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Dolnja Lendava: Črenšovci (Črenšovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u, dne 22. oktobra. 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav
navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 2 2. n o v e m br a 1 9 2 8. ob desetin pri tem 
sodišču v sobi št. 84. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne IZ oktobra 1928. 
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Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Izpremembi v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

L. br. 876/1. Ä Slovenijo. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 

izbrisan dr. Anton K u n s t , zobni zdravnik v Celju, 
ker je dne 22. septembra 1928. umrl. 
L. br. 829/2. 

Tz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 
izbrisan dr. Ernest J a k l i n , zasebni zdravnik v Vi
tanju, ker je dne 28. septembra 1928. prestal izvrše
vati zdravniško prakso v Vitanju. 

V M a r i b o r u, dne 20. oktobra 1928. 
Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/46. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 22. oktobra 1928. 
O p o m b a ; Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena; z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Prelog: Draškovec (Čukovec 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 

Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Žalec (Vrbnje 1 dvorec in Žalec 3 dvorci). 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg i dvorec). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčami 5 dvorcev), Gornja 
Radgona (Gornja Radgona 2 dvorca). Maribor, desni 
breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lovrenc 5 dvor
cev). Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jodlov-
nik 1 dvorec), Plač (Plač 1 dvorec), ßelnica ob Dravi 
(Selnica 1 dvorec). Prelog: Draškovec (Oporovec 
1 dvorec), Goričan (Goričan 3 dvorci). Prevalje: 
Pre valje (Farna vas 1 dvorec). Ptuj: Mezgovci (Mez-
govci 14 dvorcev), Slomi (Zamenci 1 dvorec), Sveta 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Pr Vil 70/28—2. 2173 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Deželno sodišče v Ljubljani je razsodilo na pred
log državnega pravdniištva: 

Vsebina tiskovine «Kmetski list» št. 43, izhaja
joče v Ljubljani, z dne 24. oktobra 1928. utemeljuje 
v članku: «Hrvaški home-rule (samovlada)» od be
sed: «ako bi zemljevid» do besod: «za ,Home-Rule' 
(samovlado) v Hrvaški» pregrešek po členu 47. za
kona o tisku. 

Po členih 19. in 21. zakona o tisku potrjuje so
dišče zabrano razširjanja in prodajanja navedene 
tiskovine, izvršeno po varstvenem oblastvu, držav
nem pravdništvu v Ljubljani, dne 24. oktobra 1928. 
pod Ss. 31/28, ter odreja, da je uničiti vse Izvode 
te tiskovine. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 24. oktobra 1928. 

S 15/28—94. 

Sklic zbora upnikov. 
Prezadolženec: Josip K a r n i č n i k , trgovec v 

Mariboru. 
Na prezadolženčev predlog se sklicuje zbor up

nikov na dan 3 1. o k t o b r a 1 9 2 8 . ob desetih pri 
tem sodišču v sobi št. 80. 

Predmet: Sklepanje o prezadolženčevem pred
logu, da bi se počakalo z realizacijo konkurzne imo
vine, dokler se ne sklene pravnomočno poravnava. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 18. oktobra 1928. 

S 16/28-56. 2161 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženka: Antonija P i b e r n i k. trgovka v 

Ljubljani. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi ki jo predlaga prezadolženka, se določa narok 
na dan 1 0. n o v e m br- a 1 9 2 8. ob desetih pri tem 
sodišču v sobi št. 140. 

Prezadolženka mora priti k»naroku osebno. 
Pred sklepanjem o predlogu za prisilno porav

navo se bo vršila pri tem naroku ugotovitev nak
nadno prijavljenih terjatev. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. oktobra 1928. 

S 2/28—10. 2165 

Odprava konkarza. 
Prezadolženka: Ana, Z o r a n e , trgovka v Trbov-

ljah-Vodah št, 236. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklopom opr. št. 

S 2/28—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se jo sklenila prisilna, porav
nava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 17. oktobra 1928. 

C 336/28—1. 2201 

Oklic. 
Štefan Horvat in žena Bara Horvat, rojena Kou-

ter, posestnika v Brezovici, Štefan Raščan, posestnik 
v Mali Polani št. 107, in Josip Režonja in žena Ana 
Rcžonja, rojena Raščan, oba posestnika v Mali Po
lani, vsi zastopani po drju. Arminu Strasserju, od
vetniku v Dolnji Lendavi, so vložili zoper Štefana 
L o b a r j a, posestnika- v Mali Polani, sedaj nekje 
v Ameriki, tožbo zaradi ugotovitve lastninske pra
vice in njene zemljiškoknjižne viknjfižbe. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
3. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Štefana Lebarja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Janko Leskovec, odvetnik 
v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi oddelek IL, 
dne 19. oktobra 1928. 

2167 S 8/28—54. 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, sklenjena dne 15. okto

bra 1928. med konkurzniilm dolžnikom Jankom A r t -
m a n o m , trgovcem v Št. Juriju ob južni železnici, 
in njegovimi upniki za 25 % njih terjatev, plačljivih 
v 14 dneh po pravnomočnosti te poravnave. Če se 
ne izvrši plačilo o pravem času, ožive terjatve v 
popolnem obsegu. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 17. oktobra 1928. 

S 15/28—93. 2164 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Josip K a r n i č n i k, trgovec v 

Mariboru. 

E 527/28—8. 2098 
Dražbeni oklic. 

Dne 7. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga Slogonsko, vi. št. 186 (travnik 
v izmeri 29 a 28 ma); 2.) zemljiška knjiga Kapele, vi. 
št. 162 (2 vinograda [eden prej gozd] in 1 pašnik v 
izmeri 15 a 18 m2); 3.) zemljiška knjiga Kapele, vi. 
št. 3 (hiša. št. 1, gospodarsko poslopje, delavnica, 
njiva, travnik in 3 pašniki, ležeči v katastrski občini 
Selili), zemljiška knjiga Slogonsko, vi. št. 92 (trav
nik), in zemljiška knjiga Jereslavci, vi. št. 139 (njiva, 
travnik in pašnik v celotni izmeri 2 ha 18 a 82 m2). 

Breme na vložkih pod 3.): služnost stanovanja 
Helene Urekove in Mihaela Пгека iz Kapel. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 2928 Din, ad 2.) 1251 
Din 40 p in ad 3.) 11.908 Din 95 p; vrednost prite-
k-lin: 934 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 1952 Din, 
ad 2.) 835 Din in ad 3.) 8502 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
- dne 27. septembra 1928. 

E 1915/28—13. 2040 

Dražbeni oklic. 
Na predlog C e l j s k e m e s t n e h r a n i l n i c e 

v Celju bo dne 3. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob deve
tih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev, dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Ostrožno, vi. št. 377 (hiša z gospodarskim 
poslopjem), cenilna vrednost 9500 Din, priteklina (go
spodarsko orodje), cenilna vrednost 68 Din, zemlji
šča, cenilna vrednost 19.201 Din — skupaj 28.769 
Din; najmanjši ponuđek 19.179 Din 32 p. 

Pod najmanjšim pomidkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2876 Din 90 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 17. septembra 1928. 



101. 700 Letnik X. 
E 1448/28—11. 2041 

Dražbeni oklic 
Na predlog P o s o j i l n i c e v V i t a n j u bo 

dne 10. n o v e m b r i 19 2 8. ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 4 na podstavi pogojev, odobrenih 
dne 1. avgusta 1928., dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Sv. Primož, vi. št. 19: hiša z gospodarskimi 
poslopji, cenilna vrednost 18.000 Din, zemljišča in 
gozdi, cenüna vrednost 48.337 Din 85 p — skupaj 
66.337 Diu 85 p, preživitne pravice Antona Jagra v 
vrednosti 13.700 Dui, torej 52.637 Din 85 p; naj
manjši ponudek 35.091 Din 90 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5263 Din 78 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 20. septembra 1928. 

E 1808/28—12. 2095 
Dražbeni oklic. 

Na predlog C e l j s k e m e s t n e h r a n i l n i c e 
v Celju bo dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Spodnja Hudinja, vi. št. 486: hiša z gospodarskim 
poslopjem, cenilna vrednost 10.250 Din, njiva v iz
meri 383 m2, cenilna vre^iost 766 Din, priteklino 
(1 sekira, 1 škarje, 1 žaga, 1 sod [251] in drugo go
spodarsko orodje), cenilna vrednost 72 Din — sku
paj 11.088 Din; najmanjši ponudek 7392 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1100 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 2. oktobra 1928. 

E 381/28—18. 2077 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Sv. Križ, 

vi. št. 45, 172 in 395, dovoljena s tukajšnjim sklepom 
z dne 17. junija 1928. in odrejena na dan 1. oktobra 
1928. ob devetih, je po § 200./3. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta se za isto terjatev ne 
more predlagati novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 1. oktobra 1928. 

E 232/28. 2036 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 0. n o v e m b r a 19 28. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi žt. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška, knjiga Imeno, vi. št. 502. 

Cenilna vrednost: 20.547 Din 45 p; najmanjši po
nudek: 13.698 Din 30 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 19. septembra 1928. 

E 1090/28—8. 2187 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 3. n o v e m b r a 19 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Moste, vi. št. 270. 

Cenilna vrednost: 4628 Din: najmanjši ponudek: 
3085 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 24. avgusta 1928. 

E 462/28—14/Dn. št. 488/28. 2163 

Sklep. 
Izvršilna stvar Pavla Pinteriča, trgovca na Muti, 

ki ga zastopa dr. Rihard Faninger, odvetnik v Mari
boru, zoper Josipa B r i n e r j a in Ano B r i n e r-
j e v o, trgovca na Muti, zaradi 25.000 Din s popadki. 

Izvršba po prisilni dražbi zavezancema lastne po
lovice nepremičnine: zemljiška knjiga za Zgornjo 

Muto, vi. št. 80, ki jo je dovolilo podpisano okrajno 
sodišče s sklepom opr. št. E 800/28—1, je s pri
volitvijo zahtevajoče stranke po § 40. i. r. ustav
ljena. 

Vsa izvršilna dejanja, ki so se opravila za zgoraj 
navedeno izvršljivo terjatev zahtevajoče stranke, se 
s tem razveljavljajo. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 15. oktobra 1928. 

E 278/28—8. 2189 
Dražbeni oklic. 

Dne 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Rečica ob Päki, vi. št. 261. 

Cenilna vrednost: 213.740 Din; vrednost prite-
klin: 10.000 Din; najmanjši ponudek: 106.870 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja^ ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek L, 
dne 12. oktobra 1928. 

E 402/28—7. 2190 
Dražbeni oklic 

Dne 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Ravne, vi. št. 67. 

Cenilna vrednost: 151.391 Din; vrednost prite-
klin: 9840 Din; najmanjši ponudek: 100.928 Din. 

•Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni -oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek I., 
dne 14. oktobra 1928. 

E 435/28. 2192 
Dražbeni oklic. 

Dne 16. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Prekopa, vi. št. 181 (hiša 
in zemljišča). 

Cenilna vrednost: 74.398 Din; vrednost priteklin: 
1094 Din; najmanjši ponudek: 49.600 Din. 

Pravice, ki ne bi* pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 19. oktobra 1928. 

Razglasi raznih uradov i i oblastev. 

Št. 8806/1928. in 8807/1928. 2160 

Razglas. 
K m e t s k a h r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a 

v V i d m u - D o b r e p o 1 j o, r. z. z n. z., in M l e 
k a r s k a z a d r u g a v V e l i k i h L a š č a h , r. z. 
z o. z., uživata po naredbi gospoda ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni 
list z dne 7. januarja 1924., št, 3/1), oprostitev od 
plačevanja taks, navedenih v tej. naredbi izza dne 
1. oktobra 1928. za čas, dokler veljajo sedanja pra
vila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 19. oktobra 1928. 

št. 4962. 2177 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 40 kolesnih podstavkov, 
100 plošč dimenzionirane črne pločevine, 122 palic 
žele-za, 4200 zakovic in 100 vijakov. 

Ponudbe naj se vlože do dne 6. n o v e m. b r a 
19 28. 

Nariski in pogoji so interesentom na razpolago 
pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci pri Celju, 
dne 24. oktobra 1928. 

Št. 34.701/28/re£. X. a. 2176 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec sep
tember 1928. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljnbljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila po 
§ 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo 
z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 31. oktobra 
1922., št, 365/113, za mesec s e p t e m b e r 1 9 2 8. 
mnogokratnik <M3 za vrednosti in zneske, izražene 
v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 18. oktobra 1928. 

Magistratni direktor: dr. Zamik s. r. 

Št. 17.623/28. 

Razpis. 
2199 

Mestna občina mariborska razpisuje m e s t o 
k n j i g o v o d j e za mestni avtobusni promet. 

ReflektantL naj vlože primerno opremljene pis
mene prošnje najpozneje do dne 10. n o v e m b r a 
19 2 8. pri podpisanem mestnem magistratu. 

Prošnji je treba priložiti dokazila o večletni 
praksi v enostavnem in dvostavnem trgovskem 
knjigovodstvu. 

Mestni magistrat mariborski, 
dne 24. oktobra 1928. 

Župan: dr. Juvan s. r. 

Razne objave. 
2175 3 - 1 Poziv upnikom. 

M l e k a r s k a z a d r u g a v Š m a r j i, r. z. z 
o. z., je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naji ji prijavijo svoje ter-
J a t v e - Likvidatorji. 

2198 Objava. 

Izgubil sem i-z-pričevalo VII. razreda škofijske 
gimnazije v Št. Vidu nad Ljubljano za šolsko leto 
1927./1928. na ime: Milan Drobnič iz Starega trga 
pri Ložu. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Milan Drobnič s. r. 

i m Objava. 
Izgubil sem izpričevala tehnične fa'kultete uni

verze v Ljubljani iz šolskega leta 1925./1926. iz 
enciklopedije strojeslovja, kemije živil in užitnin, 
I. dela, kemije živil in užitnin, II. dela, sirovin in teh
nične, mikroskopije, vsa na ime: Josip Gorjanec iz 
Čermelic (Italija). 

Proglašam jih za neveljavna. 
Josip Gorjanec s. r. 

2196 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo tehnične fakultete uni

verze v Ljubljani za leta 1924. do 1928. na ime: 
Boris Kobo h Ljubljane. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Boris Kobe s.r. 

2197 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo tehnične fakultete uni-. 

verze v Ljubljani za leta 1924. do 1928. na ime; 
Marijan Mušič iz Novega mesta, 

Proglašam jo za neveljavno. 
Marijan Mušič s. r. 

UdfOTorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delnlika tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

102. V Ljubljani, dne 31. oktobra 1928. / / Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebin 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
347. Ukaz, s katerim se zaključuje dosedanje redno zasedanje in 

otvarja prihodnje redno zasedanje narodne skupšine. 
348. Popravek k zakonu o tisku. 
349. Uredba, kako je izračunavati in pobirati takso na vstopnice 

iz tar. post. 99. a taksne tarife zakona o taksah. 
350. Pravila o prvem in občasnem pregledovanju in žigosanju meril, 

priprav za merjenje steklenic in posod, istotako sodov. 
351. Odločba o ocarinjanju kompletnih instalacij za vlačenje, pre-

prevažanje .in dviganje morskih in rečnih ladij in plovnih 
objektov na suho. 

352. Proračun o razhodkih in dohodkih fonda za zdravstveno za-
• ščito učencev za šolsko leto 1928./1929. 

353. Pojasnilo glede roka za povračilo zavarovanj, položenih za 
blago, ki se je uvozilo pogojno v predelavo po členu 11. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oMartev. — Razne objave. 
Objava glede naročnine. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 245 z dne 22. oktobra 1928.: 
Odlok ministra za finance г dne 6. oktobra 1928.: 

Postavljena sta na prošnjo za carinika v 3. skupini 
П. kategorije carinika v isti skupini iste kategorije: 
pri glavni carinarnici I. vrste v Splitu Ivan l l a n -
d i ć, doslej pri carinarnici na Jesenicah; pri glavni 
carinarnici II. vrste, na Jesenicah Niko V r a n j i -
c a n . doslej pri carinarnici v Šibeniku. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 28ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Josip 
P r o d a n , dijak v, Ljubljani; 2.) Jožef B o 1 6 L n ;i, 
posestnik v Mariji Gradcu skupno z ženo Jožefo in 
dvema maloletnima otrokoma.. 

Številka 246 z dne 23. oktobra 1928.: 
Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

9. oktobra 1928.: Upokojeni so po členu 13., tretjem 
odstavku, Uredbe o prenosu poslov na oblastne samo
uprave: Fran G o r i š e k, kmetijski referent celj
skega sreza v 7. skupini I. kategorije; Ivan K o s i , 
kmetijski referent konjiškega sreza v 2. skupini 
Ш. kategorije; Josip G l a s e r , ekonomski uradnik 
in vršilec dolžnosti upravnika trtnega nasada v Ka
peli v 2. skupini III. kategorije; Jožko S o t i er, 
računski uradnik na specialni .kmetijski šoli v Mari
bora v 3. skupini III. kategorije. 

Objavo ministrstva za notranje posle z dne 25ega 
in 26. septembra 1928.: V državljansko zvezo kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Andrej J u r m a n , posestnik v Stožicah, skupno 
z ženo Marijano in tremi' maloletnimi otroki; 2.) Jo
sip R i c h t e r , privatni uradnik v Mariboru:* 3.) Pe-
tCT M o s o t t i g , železniški uradnik v Ljubljani, 
skupno z ženo Ano in dvema maloletnima otrokoma; 
4.) Ivan V a d n j a l , učitelj v Ljubljani, skupno z 
ženo Anico in maloletnim sinom Ivanom; 5.) Viktor 
P a n g o s, mizar v Št. Vidu. 

Zapisnik o ХСШ. redni seji narodne skupščine 
z dne 14. avgusta 1928. 

številka 247 z dne 24. oktobra 1928.: 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 2óega 
in 28. septembra 1928.: V državljansko zvezo kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev'"so sprejeti: 
1.) Anton L e n š č a k, trgovinski potniki v Ljubljani, 
skupno z ženo Elizabeto; 2.) Mirko S m o l i n s k i, 
mizar v Zgornji Šiški, skupno z ženo Marijo in šti
rimi maloletnimi otroki; 3.) Teodora K a n c l e r , 
učiteljica v Litiji: 4.) Ivan N a b e r g o j , knjigovodja 
v Ljubljani; 5.) Marija P e r i c , poštna namoščenka 
v Ljubljani; 6.) Oton F a r n i k, višji strojnik v Ljub-. 
ljani, skupno z ženo Marijo in maloletnim sinom' 
Otonom; 7.) Karel S o m m e r , pekartski pomočnik v j 
Laškem, skupno z ženo Frančišfco in dvema malo- ' 
letnima otrokoma; 8.) Jurij B a n a j , mehanik v 

Medvodah, skupno z ženo Antonijo in maloletno 
hčerko Marijo. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 19. ju
lija 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sme izstopiti zaradi sprejema 
avstrijskega državljanstva Marija K r m e 1 j , gospo 
dinja v Klagenfurtu (Celovcu), rojena v Skorji Loki 
in tja pristojna. 

Zapisnik o XCIV, redni seji narodne skupščine 
z dne 12. oktobra 1928. 

Številka 248 z dna 25. oktobra 1928.: 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 28ega 
in 29. septembra in z dne 1. oktobra 1928.: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Jožef B e r i o t, delavec v La
škem; 2.) Filip K r o v i č, čevljarski pomočnik v 
Laškem, skupno z ženo Katarino; 3.) Marijan K o -
d r i č , dijak na trgovinski akademiji v Ljubljani; 
4.) Franc G o d e c, trgovinski pomočnik v Mariboru; 
5.) Josip K o s t a 1, železniški delavec na Grosup
ljem, skupno z ženo Nežo in tremi maloletnimi otro
ki; 6.) Srečko K r i ž m a n i č, čevljarski pomočnik 
v Mariboru. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 17. ok
tobra 1928.: Rudolf P o h a , n i , davčni upravitelj v 
3. skupini II. kategorije davčnega urada za Ljub-
Ijano-okolico, je dne 2. septembra 1928. umrl 

Zapisnik o XCV. redni seji narodne skupščine z 
dne 17. oktobra 1928. 

Številka 249 z dne 26. oktobra 1928.: 
Objavi ministrstva za notranje posle z dne 1. ok

tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Josip R o s 
in a n, kemik v Mariboru, skupno z ženo Ano; 2.) An
ton B a š a, učitelj pri' Sv. Benediktu, skupno z ženo 
Kristino in dvema maloletnima otrokoma. 

Številka 250 ž dne 27. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ok

tobra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save III. vrste: Matija K r a j e , 

gradbeni direktor gradbene direkcije v Ljubljani; 
z redom sv. Save IV. vrste: Rudolf Z a ji e c, šef 

občega oddelka gradbene direkcije v Ljubljani;' Ka
rel O r e l , inspektor gradbene direkcije v Ljub
ljani; Ivan Ma r e k, inspektor in šef gradbene sek
cije v Celju; Ciril P i r e , inženjer gradbene direkcije 
v Ljubljani; 

z redom sv. Save- V. vrste: Ladislav B e v e , in
ženjer gradbene direkcije v Ljubljani; Fran A h č i n, 
knjigovodja gradbene direkcije v Ljubljani; Janko 
L a p a j n e in Ljudevit P r i s t a v e c , administra
tivna uradnika gradbene direkcije v Ljubljani. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 12. oktobra 1928.: Z valutami sme po
slovati šandor M a r a v i ć v Zagrebu. 

Zakoni in kraljevske uredbe, 

347.* 
Mi 

A l e k s a n d è p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Sloreneev, 

smo odredili in odrejamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta, Našega ministra za no
tranje posle, in po zaslišanju Našega ministrskega 

sveta, na podstavi členov 52. in 75. ustave: 
Seje narodne skupščine, ki je bila »klicana na 

redno zasedanje z ukazom z dne 19. oktobra 1927. 
in ^ otvorjena z ukazom z dne 26. oktobra 1927., 
naj se zaključijo s čitanjem tega ukaza in narodna 
skupščina naj se skliče na redno zasedanje na dan 
20. oktobra 1928. 

Predsednik Našega ministrskega sveta, Naš mi
nister za notranje posle, naj izvrši ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 18. oktobra 1928. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

348. 
Popravek k zakona o tiska. 

V členu 40. tega zakona (Uradni list z dne 7. sep
tembra 1925., št. 272/84) naj stoji v četrti vrsti 
petega odstavka pravilno: «53.» namesto: «52.». 

Uredbe osrednje vlade. 
349. 

Na podstavi člena 94. ustave kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in pooblastitve v členu 372. 
finančnega zakona za leto 1928../1929 predpisujem 
s soglasnim pristankom finančnega odbora narodne 
skupščine to-le 

Uredbo, 
kako je izračunavati in pobirati takso 
na vstopnice iz tar. post. 99. a taksne 

tarife zakona o taksah/* 
* Ta. ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 

kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 27. ok
tobra. 1928.. št. 250. 

** «Službene Novine kraljevine Srba. Hrvata i 
venaca» z dn& 24. oktobra 1928., št. 247ДХХХП. 

l:^:J& ••'"•*• -^Ижаката^ж. •' 
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Člen 1. 

Taksa iz t ar. post. 99. a taksne tarifo zakona o 
taksah, izvzomši takso iz pripombe 5. to tarifne po
stavka, se mora izračunavati in pobirati na ceno 
vstopnice, ne da bi se vrač ima val v to znesek takse. 

Člen 2. 

Generalna direkcija davkov natisne vstopnice sn 
bieskope, na katerih bosta posebe označena cena 
vstopnice in posebe znesek takse. 

Člen 3. 

Za vstopnice se ne sme pobirati višji znesek, nego 
znašata na njih označena cena vstopnice in znesek 
takse: sicer se morajo uporabiti obstoječi kazenski 
predpisi. 

Člen 4. 

Prireditelji morajo nabiti na vidnem mestu pri 
blagajni cene vstopnic in znesek takse za vsako 
vstopnico. 

Člen 5. 

Ta uredba stopi v veljavo petnajsti dan po raz
glasitvi v «Službenih Novinah». 

V B e o »• r a d u. meseca avgusta 1928.; 
št. 138.295. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

3 5 0 . 
Na podstavi členov 13.. 15.. 16.. 19., 20., 21.'. 

22.. 23.. 2.";.. 2(5., 27.. 40. in 50. zakona o merah, 
njih rabi v javnom prometu in nadzorstvu nad 
njimi predpisujem 

Pravila 
o prvem in občasnem pregledovanju in 
žigosanju meril, priprav za merjenje 

steklenic in posod, istotako sodov.* 

Merila in merilne priprave. 

Člen 1. 

Vsa merila m vse merilne priprave, ki se rabijo 
v javnem prometu, t. j . pri kupovanju ali. proda
janju, trgovanju s kakršnimkoli blagom ali s .kakr
šnimikoli pn izvodi, pri določanju količine opravila, 
dnevnih mezd ali zaslužka, so zavezane uradnemu 
pregledovanju in žigosanju (overavljanju). 

Overavljanje meril in merilnih priprav zaradi 
kontroliranja njih pravilnosti sestoji iz predpisanega 
uradnega pregleda in uporabe žiga, s katerim, se po
trjuje, da so po zakonu in posebnih odredbah točne. 

Člen 2. 

Merila in merilne priprave, namenjene po pred
njem členu 1. javnemu prometu, spadajo pod prvo 
in občasno pregledovanje in žigosanje. 

Člen 3. 

Pod prvo pregledovanje in žigosanje spadajo 
vsa nova in popravljena merila in vse nove in po
pravljene merilne priprave, preden se začno pro
dajati ali se dado v promet. 

Za popravljeno po prednjem odstavku se smatra 
vsako ono merilo in vsaka ona merilna priprava, na 
katerem (kateri) se izvrši popravilo (prenaredba ali 
izprememba), ki utegne vplivati na velikost mere 
ali na pravilnost njenih podatkov. 

Za prvo pregledovanje in prvo žigosanje mora 
poskrbeti lastnik meril ali oni, ki jih je popravil. 

Člen 4. 

Občasno se morajo pregledovati in žigosati vsa 
merila in vse merilne priprave, ki so v javnem pro
metu. 

Na občasno pregledovanje in žigosanje se pri
našajo merila in merilne priprave vsako drugo loto. 
Izjeme od te odredbe so naštete v členu 7., točki 2.), 
teh praviL 

Rok za občasno pregledovanje teče od prvega 
dne onega koledarskega leta, ki nastopi za letom, 
v kaierem se je merilo ožigosalo ali dalo v javni 
promet. 

Obveznost občasnega pregledovanja in žigosanja 
ne velja za merila, ki so v zalogi zaradi prodaje 
in ki niso v uporabi. 

Za občasno pregledovanje in žigosanje- skrbi 
lastnik meril. 

Člen 5. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 24. oktobra 1028- št. 247/LXXXJI. 

\ 

i Y javnem prometu se ne smejo rabiti in tudi ne 
I imeti zaradi prodaje v zalogi netočna merila in 
netočne merilne priprave. 

Za netočno je smatrati vsako merilo in vsako 
merilno pripravo, kjer preseza odstopek v velikosti 
mere ali v točnosti njenih podatkov meje dopust
nih pogreškov. 

Člen (5. 

Prvemu in občasnemu pregledovanju in žigo
sanju so zavezane: dolžinske mere, debelinske mere, 
površinske mere, tekočinske mere, priprave za mer
jenje tekočin, pesodne mere in priprave za tehtanje 
suhih tvarin. okviri za merjenje drv. uteži, tehtnice, 
taksametri, plinomeri. vodomeri in tokomeri. 

Steklena merila ;za tekočino, steklene posode 
(baloni) za odpremljanjo tekočin ne spadajo pod 
obveznost občasnega pregledovanja iin žigosanja. 

Člen 7. 

Roki, v katerih, se mora opravljati in ponavljati 
občasno pregledovanje in žigosanje, znašajo: 

1.) dve leti za dolžinsko mere, debelinske mere, 
površinske more, tekočinsko mere, priprave za mer
jenje tekočin, posodne mere in priprave za tehtanje 
suhih tvarin. okvire za merjenje drv, uteži, taksa-
metre in vodomere; 

2.) pet let za 'suho plinomere, deset let za mo
kre pîinomere in pet let za tokomere. 

Sodi. 

Člen 8. 

Sodi, v katerih se prodajajo vino, pivo, špirit in 
druge alkoho.ne pijače, se sinejo dajati v javni pro
met, ko se ugotovita z zakonito moro ob uradnem 
pregledu njih prostornina in teža praznega soda. 

Prostornina in teža soda so oznamenujeta, t. j . 
sod se ožigosa z uporabo predpisanih žigov. 

Sodi se morajo občasno pregledati in ožigosati 
vsako drugo leto. 

Ta dvoletna doba se šteje, od prvega dne onega 
koledarskega Jeta, ki nastopi za letom, v katerem 
je bil sod. ožigosan. 

Za pregledovanje in žigosanje sodov skrbi njih 
lastnik. 

Člen 9. 

Za sode, ki služijo samo kot založne posode, da 
so hranijo v njih vino, pivo in druge alkoholne pi
jače, ne velja obveznost pregledovanja in žigosanja. 

Sodi, na katerih se izvrši popravilo, ki izpre-
meni njih prostornino preko dopustnih mej točnosti, 
se morajo dati iznova pregledati in ožigosati. 

Steklenice in posode. 

Člen 10. 

Steklenice in posode, v katerih se v gostilnah, 
pivnicah, kavarnah (kafanah) in drugih javnih loka
lih predaja vino, pivo in vsaka druga alkoholna 
pijača, morajo biti opremljene z znakom prostor
nine ter spadajo po prednjih členih 1. do 5. pod 
uradno pregledovanje in žigosanje. 

Člen 11. 

Pod pregledovanje in žigosanje spadajo tudi po
sode za točenje mleka in mlečnih izdelkov, prav 
tako zaprte steklenice in konve za mleko, v katerih 
se mleko prodaja. 

Člen 12, 

Za steklenice in posode za točenje vina, piva in 
drugih alkoholnih pijač kakor tudi mleka in mleč
nih izdelkov, potem za zaprte steklenice, v katerih 
se mleko prodaja, ne velja obveznost občasnega pre
gledovanja in žigosanja. 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen 13. 

Odredbe o obliki, sestavi in načinu, po katerem 
se oznamenujejo merila in priprave za merjenje so
dov, steklenic in posod, ki se smejo sprejemati v 
pregledovanje in žigosanje, kakor tudi največji do
pustni in kaznivi odstopki (meje točnosti) od njih 
prave velikosti ali od točnosti njih podatkov se 
predpišejo s posebnimi pravili. 

Člen 14. 

Dokler se ne predpišejo za vso kraljevino enot
ne odredbe o obliki, sestavi in načinu, po katerem 
se oznamenujejo merila, priprave za merjenje sodov, 
steklenic in posod, se morajo uporabljati ti-Ie pred
pisi: 

1.) Red o merah za Bosno in Hercegovino z dne 
22. avgusta 1912., razen njegovih členov 14.. 22., 
102. do 109., 121. do 129. 

2.) Red o. merah za Hrvatsko in Slavonijo, Ba
nat, Bačko in Baranjo z dne 30. decembra 1908., 
razen njegovih členov 82. do 100. in 136. do 175., 
z vsemi poznejšimi izpremembami in dopolnitvami. 

3.) Naredba ministra za trgovino in industrijo 
št, 3521/Ш z dne 7. avgusta 1923., s katero se pred
pisujejo stopnje velikosti in način označevanja, mer 
in priprav za merjenje, ki so zavezane pregledu in 
žigosanju. * 

4.) Naredba ministra za trgovino in industrijo 
št. 5573/1II z dne 19. maja 1924. o pregledovanju 
in žigosanju, obliki, sestavi in zaznamenovanju ste
klenic in posod za točenje alkoholnih pijač in 
mleka.** 

5.) Naredba ministra za trgovino in industrijo 
št, 12.662/0. M. z dne 21. junija 1927. o pregledo
vanju in žigosanju, obliki, sestavi in zaznameno
vanju steklenih posod za točenje alkoholnih pijač.*** 

Glede dopustnih in kaznivih odstopkov (mej toč
nosti) od prave velikosti mor ali od točnosti njih 
podatkov veljajo določila člena 11. naredbe mini
stra za trgovino in industrijo št. 6630/HI z dne 
18. junija 1924. o prvem in občasnem pregledovanj'! 
in žigosanju meril in merilnih priprav, ki se rabijo 
v javnem prometu, in o mejah pogreškov; po teh 
odredbah so je treba ravnati ob pregledovanju vseh 
meril. 

Člen 15. 

Žigi na merilih in merilnih pripravah, na sodih, 
steklenicah in posodah, predloženih v pregledovanje 
in žigosanje, preden je stopil v veljavo zakon o 
merah, njih ralu v javnem prometu in nadzorstvu 
nad njimi, veljajo popolnoma še nadalje, kolikor 
jim ni po prednjem členu 7. potekel rok za občasno 
pregledovanje in žigosanje. 

Člen 16. 

Vsa noožigosana merila in vse neožigosane me
rilne priprave, steklenice in posode in sode, kar oi 
jih bilo v rabi, ko stopijo ta pravila v veljavo, je 
treba. dati. pregledati in ožigosati najkesneje do dno 
31. decembra. 1930. 

Prednja odredba ne velja za nova ali popravljena 
merila in za nove ali popravljene merilne priprave, 
steklenice in posode in sode, ki se dajo na prodaj 
ali v promet. 

Člen 17. 

Za pregledovanje in žigosanje tokomerov se iz-
dado posebne naredbe. Zanjo ne veljajo odredbe 
prednjega člena 15. 

Člen 18. 

Na ozemlju Srbije in Črne gore veljajo za pre
gledovanje, in žigosanje te-le odredbe: 

1.) Sodi, v katerih se prodajajo vino, špirit in 
druge alkoholne pijače, se smejo rabiti do nadaljnje 
naredbe, najsi niso pregledani in ožigosani po 
členu 8. teh pravil. 

2.) Pivski sodi se morajo dajati pregledati in oži
gosati izza dne 1. maja 1929. 

3.) Neožigosani pivski sodi, ki so v rabi, ko sto
pijo ta pravila v veljavo, se «morajo dati pregledati 
in ožigosati do dne 31. decembra 1930. 

Člen 19. 

Vsa navodila za izvrševanje teh pravil daje 
osrednja uprava za mere in dragocene kovine. 

Člen 20. 

Ta pravila stopijo v veljavo, k o se razglase v 
«Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 11. oktobra 1928.; 
št. 1099/28. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

351. 
Odločba o ocarinjanju kompletnih insta
lacij za vlačenje, prevažanje in dviganje 
morskih in rečnih ladij in plovnih ob

jektov na suho.+ 

Na vprašanje, kako naj se ocarinjajo kompletne 
instalacije za vlačenje, prevažanje in dviganje mor-

* Uradni list z dne 28. avgusta 1923., št. 280/79. 
** Uradni list z dne 18. junija 1924., št. 180/54. 

*** Uradni list z dne 21. julija 1927., št, 339/78. 
+ «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» z dne 20. oktobra 1928., št, 244/LXXXI. 
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skih in rečnih ladij in. plovnih objektov" na suho 
zaradi popravila v naših domačih morskih in rečnih 
ladjedelnicah, sem odločil na podstavi člena 23. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi, sporazumno 
z ministrstvom za trgovino in industrijo po zasli
šanju carinskega sveta: 

Za kompletne samostalne instalacije se morajo 
smatrati kompletne Helligove in podobne instalacije, 
s katerimi se vlačijo in prevažajo plovni objekti na 
sulio zaradi popravila, in ki jih uvažajo domače 
reč»e aH primorske ladjedelnice za svoje potrebe. 

S tem se dopolnjuje razpis C. hr. 39.200 z dne 
9. septembra 1926.* 

V B e o g r a d u , dne 17. oktobra 1928.; 
r ' ' Ministe|r za finance: 

dr. N. Subotić s. r. 

352. 
Na podstavi člena 20. uredbe, kako je upravljati 

fond za zdravstveno zaščito učencev in porabljati 
njegova sredstva, predpisujem ta-le 

Proračun o razhodkih in dohodkih fonda 
za zdravstveno zaščito učencev za šolsko 

leto 1928./1929.** 
Člen 1. 

Materialni razhodki znašajo 3,400.000 Din. 
Dohodki fonda znašajo 3,400.000 Din. 

Člen 2. 
Razhodki se vrše po pozicijah ter se.smejo tro

siti samo za potrebe, imenovane v poedinih pozicijah. 

Člen 3. 

Virementi se smejo vršiti med pozicijami ene 
partije po predhodni odločbi ministra za narodno 
zdravje. Te odločbe se pošiljajo ministru za finance. 

Člen 4. 
Proračunsko leto se računi po tem proračunu od 

dne 1. septembra 1928. do dne 30. junija 1929. 

Člen 5. 

Nalogi za izplačilo se smejo vršiti-do dne 31. av
gusta 1929., izplačila po teh nalogih pa do dne 
31. oktobra 1929. 

Člen 6. 
Prihranki po tem proračunu se prenesejo na pro

račun dohodkov v prihodnjem šolskem Jetu. 

Člen 7. 

Z objavo proračuna fonda za šolsko leto 1928./ 
/1929. v «Službenih Novinah» se smatrajo vsi kre
diti po poedinih partijah in pozicijah za otvorjene. 

Partiia 1 *' M a t e H аЛ n i r a z h o d k i : 

Pozicija 1. Stroški za zdrav
stveno poučevanje učencev . . 200.000 Din. 

Pozicija 2. Ustanavljanje novih 
naprav za zdravstveno zaščito 
učencev 1,000.000 Din. 

Pozicija 3. Pospeševanje in pod
piranje telesne vzgoje . . . . 300.000 Din. 

Pozicija 4. Stroški za zdravljenje 
učencev 300.000 Din. 

Pozicija 5. Širjenje treznosti po 
šolah 200.000 Din. 

Pozicija 6. Ustanavljanje ferial-
nih kolonij 600.000 Din. 

Pozicija 7. Stroški za izboljševanje 
higienskih razmer v šolah . . 300.000 Din. 

Pozicija 8. Obrok za odplačilo 
eventualnega posojila po čle
nu 13. uredbe 500.000 Din. 

Skupaj razhodki 3,400.000 Din. 

Partija 2. n - D o h o d k i : 

Pozicija 1. Od taks slušateljev na 
univerzah in- visokih' šolah 
(13.086 slušateljev) 785.160 Din. 

Pozicija 2. Od taks učencev na 
srednjih in njim podobnih šolah 
(135.349 učencev) . . . . . 2,706.980 Din. 

Skupni dohodki 3,492.140 Din. 

* Uradni list z dne 21. sept. 1926., št. 358/86. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» z dne 24. oktobra 1928., št. 247/LXXXII. 
— Uredbo glej v Uradnem listu z dne 11. junija 
1928., št. 185/56. 

Oprostitve po členu 7. uredbe 
92.140 Din 3,400.000 Din. 

V B e o g r a d u , dne 18. oktobra 1928.; 
Z. br. 48.238. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Čed. Mihailović s. r. 

3 5 3 . 
Pojasnilo glede roka za povračilo zavaro
vanj, položenih za blago, ki se je uvozilo 
pogojno v predelavo po členu 11. v pred

logu zakona o obči carinski tarifi.* 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona dajem 

carinarnicam zaradi pospeševanja domače delavnosti 
po zaslišanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

Rok, v katerem se morajo po členu 56. carin
skega zakona likvidirati garantirane carinske ter
jatve po pogojno izvršenih ekspedicijah blaga, uvo
ženega v predelavo po členu 11. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi, se mora računiti od roka, dolo
čenega za obračun po oprostitvah, po katerih je do
puščeno, to blago predelovati v državi. 

Carinarnicam odrejam, naj se pri svojem poslo
vanju povsem ravnajo po prednjem pojasnilu. 

V B e o g r a d u , dne 9. oktobra 1928.; 
C. br. 37.900. 

Minister za f man ce: 
dr. N. Subotić s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Lepaki in letaki, ki jih je prepovedano 

uvažati in razširjati.** 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 11.238 z dne 23. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njeji vse natis
njene lepake in letake kakor tudi vse natisnjene 
spise, ki bi prispeli v našo državo iz Argentinije v 
Južni Ameriki s podpisom Marka Fil. Vujeva ali v 
izdaji «Hrvatskega iseljeničkega doma*, ker • ob-
sezajo pamflete zoper našo državo ter žalijo Nje
govo Veličanstvo kralja in kraljevski dom. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do vštetega dne 
30. novembra 1928.*** 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 21.120 z dne 21. oktobra 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 219-— 
1 zlata turška lira » 247*40 
1 angleški funt . » 276-— 
1 dolar » 56-90 
1 kanadski dolar » 56-60 
1 zlata nemška marka . . . » 13-55 
1 zlati zlot > 6-38 
1 avstrijski šiling » 8-— 
1 belg » 7-91 
1 pengo* » 9-92 

100 francoskih frankov . . . . » 222-20 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095-10 
100 italijanskih lir > 2 9 8 — 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2281-30 
100 romunskih lejev » 34-40 
100 bolgarskih levov . . . . » 4 1 — 
100 danskih kron » 1517-20 
100 švedskih kron » 1521--— 
100 norveških kron » 1517-20 
100 pezet • » 918-75 
100 drahem •» 73-70 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-65 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 12. oktobra 1928., št. 237/LXXVIIL 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 26. oktobra 1928., št. 249. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 27. oktobra 1928., št. 250. 

Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 
30. novembra 1928. 

P o teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 21. oktobra 1928.; št. 21.120. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P br. 8611. 

Književno-glasbeni natečaj umetniškega 
oddelka ministrstva za prosveto. 

Po odloku gospoda ministra za prosveto U. 
br. 3273 z dne 13. oktobra 1928. razpisuje umetniški 
oddelek ministrstva za prosveto književno-^lasbeni 
natečaj ob naslednjih pogojih: 

1.) Večja povest ali roman dobi nagrado 8000 
Din. 

2.) Dramsko delo, tragedija ali komedija, v ver
zih ali v prozi, ne glede na število dejanj, dobi na
grado 8000 Din. 

3.) Glasbeno delo, simfonijska, kompozicija (sim
fonija, simfonijski poem, suite) ali glasbena drama 
dobi nagrado 8000 Din. 

Za natečaj se sprejemajo samo dela, ki doslej 
še niso bila objavljena. Književna dela morajo biti 
napisana s strojem, kompozicije pa s tinto. Dela se 
predado osebno proti potrdilu ali po pošti priporo
čeno na povratni recepis umetniškemu oddelku 
ministrstva za prosveto, in sicer anonimno z istim 
geslom na delu in na zapečatenem pismu, v katerem 
je avtorjevo pravo ime. Rok za predajo del je do 
dne 1. m a r c a 1 9 2 9 . Nagrajena dela ostanejo po
polna last avtorjev. 

Člani razsodišča so: za književna dela gospodje 
Veljko P e t r o v i č , Milan P r e d i č in dr. Vinko 
V i t e z i c a ; za glasbena dela gospodje: Petar K r 
s t i ć , Ivan B r e z o v š e k in Juro T k a 1 č i ć. 

V L j u b l j a n i , dne 24. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. br. 829. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Anton V i 1 i m e k, bivši okrožni zdravnik na 

Bizeljskem, je bil izbrisan iz imenika zdravniške 
zbornice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 24. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblastir 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 832. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . oktobra 1928. 

S r e z 
б 

o <u 

Ž« 
•SS 

в 
•s-e 
vi O 

Skupina dimnih bolero!. 

Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

3 
1 
2 
3 
6 
4 

19 

2 
, 
1 
1 

4 

1 
1 
1 

4 
1 
8 . 1 

OSpice. — Morbilli. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

Daviea. — 

. \ 
, 

20 
1 

i 
22 

1 
54 
25 

3Ì 

111 

, 
18 
20 

1 

. 

39 

1 

. 
1 

15 

1 
35 
25 

3Ì 
1 

Brežice . . . . 
Č r n o m e l j . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Dipbteria et Croup. 
1 

6 . 

93 

1 

6 

i 
1 
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S r e z 1 = 
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Gris». — Dysenteria. 

Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . I 

;Skupaj . | 8 | 5 

Skrlatinka. 
Črnomelj . . . . i 4 
Kamnik j 3 
Kranj | 8 
Krško I . 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Scarlatina. 

22 
7 
6 

1 
1 

i 1 
5 

3 
2 
3 

2 

Skupaj 50 13 10 

2 
2 
5 
1 
1 

24 
7 

10 

Sen. — Erysipelas. 
Ljubljana, srez . 
LJubljana, mesto 

1 
1 

52 

Skupaj . | 1 ! 1 ! . | 

Krëerita odrevenelost. — Tetanus 
Ljubljana, mesto . j 1 | . | . j 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 
Brežice | . | 1 I . I 

V L j u b l j a n i , dne 24. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer a. r. 

I 1 

1 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 18/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlja mariborske oblasti 

od dne 2 1 . do dne 30. septembra 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 
v Celju . . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 

-1,3 

* E 
4» 
C w 

"m — 
O c 

187 

80 

376 

115 

bi 

91 

21 

37 

2 

11 
59 

196 
155 

14 
1395 

Ol 
СЛ 
03 

1 

74 

42 

171 

22 

16 

30 

4 

25 

3 

4 
3 
1 
1 

. 
401 

Tekoči mesec 

*5T 
o. 
з 

j * 

« 

261 

122 

547 

137 

b/ 

126 

25 

b2 

5 

15 
62 

197 
156 

14 
1796 

C 
<v 

Ki 
ХЛ 
3 
O. 

•o o 

9/ 

54 

216 

33 

35 

48 

11 

2/ 

3 

3 
3 

. 

530 

E 
3 

4 

1 

9 

1 

1 

1 

. 

1 

. 

1 
. 

2 

21 

re 
O. 
3 

2t 
C/5 

101 

55 

225 

34 

3b 

49 

11 

28 

. 3 

4 
3 

. 
2 

. 
551 

•g 
Te 

O 

IbO 

6/ 

322 

103 

31 

77i 

1 14! 

„,i 

34 
J 

A î 

" i 59 
1971 
154Ì 
14j 

12451 

V M a r i b o r u , dne 15. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurtftko s. r. 

L. br. 40/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 21. oktobra 1928. 

S r e z 

2.-S 

5 Ј З 
•9=3 
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S 
D 

al 
61 

Doslgr! kašelj. — Pertnssis. 
Ptuj . " | 9 | 1 | 4 | 

S r e z 
ž ! 

*— tas 
"ST3 
n > 

s 
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Celje 
Celje, mesto . . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelbg 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Ina tlfoinih 
5 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
2 ! • 
1 

boleini. 

2 
t 
1 

i 1 

2 
1 

1 

24 

Griia. — Dysenteria, 
Konjice | 3 
Ljutomer 1 
Maribor, desni breg ; 
Murska Sobota . . 7 
Ptuj 2 

1 

Skupaj 13 1 8 

21 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 

! Čakovec 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj ^ 

Skupaj . i 

4 
2 
1 
1 
2 

12 

. 

. 

i 2 
24 1 

2 

i 
1 
4 • 

2 
2 
1 
1 
1 

13 
1 

Oipice. — Morbilli. 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 

I 
i ! i 
6 ! . 

15 28 
22 31 

2 
1 
6 

23 
32 

21 

20 

Darica. — DipUteria et Croup. 
Celje . . . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

1 

13 

21 

Sen. — Erysipelas. 
Maribor, desni breg | I I | 
Maribor, levi breg . i . j 1 \ 
Maribor, mesto . . i 2 i . i 1 
Šmarje pri Jelšah . [ 2 | 1 | 

Skupaj . ! 5 1 

11 

Krferita odrevenelost. — Tetanne. 
Ptuj . . . . ' . . . | 2 | . | 2 | . | . 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 
Prelog ' ; i 2 | . | . | . | 2 

V M a r i b o r u , dne 23. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Iapremembi v sezuamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

L b , 885/1. И S l 0 v e n Ì Ì ° -

V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je 
vpisan dr. Boris K r i s t a n , zobni zdravnik v Mari
boru. 

L. br. 886/1. 

Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo j.e 
izbrisan za dobo enega leta dr. Ivan H a r p f , za
sebni zdravnik v Slovenjgradcu. 

V M a r i b o r u , dne 23. oktobra 1938. 

Po odredbi velikega župana mariborske ohlaeti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 703/4/28—2. 3 - 1 

Razpis. 
Odda se s l u ž i t e l j s k o m e s t o pri okraj

nem sodišču pri S v . L e n a r t u v S l o v e n s k i h 
g o r i c a h ; prav tako se oddado vsa druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri kateremkoli sodišču 
tekom tega razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravU.no opremljene in kol-
kovane prošnje naj se vlože fio dne-

1 5 . n o v e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem, predsedništvu. 

Opozarja se na to, da je sprejem v državno 
službo vezan na pogoje člena 347., drugega od
stavka, in člena 348. finančnega zakona, za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. oktobra 1928. 

S 12/28—80. 2204 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženca: Franc S t a r c i ? in Marija 

S t a r č i č, trgovca v Mariboru. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlagata prezadolženca, se določa na
rok na dan 2 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih pri 
tem sodišču v sobi št. 47. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 20. oktobra 1928. 

2205 S 18/28—1. 

Konknrzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Evgena P r a š -

1 j a, trgovca z delikatesamt v 'Mariboru. 
K'onkurzni komisar: višji deželnosodni svetnik 

dr. Franc Pettier pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Upravnik mase: dr. Fran Tomšič, odvetnik v Ma

riboru. 
Prvi. zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 80 dne 3. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih. 
Oglasitveni rok do dne 2 0. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 
Ugotovitveni narok pri podpisanem sodišču dne 
10. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 25. oktobra. 1928. 

S 19/28—2. 2211 

Razglasitev 'konkurza o .imovini Franca Ble
d i c a , trgovca z manufakturnim blagom v Mariboru, 
registriranega pod firmo: Franc Bedič, trgovina z 
manufakturnim blagom v Mariboru. 

Konkurzni komisar: višji deželnosodni svetnik 
dr. Franc Pettier pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Andrej Veble, odvetnik v 
Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 84 dne 5. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob desetih. Ogla
sitveni rok do dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 3. j a 
n u a r j a 1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 26. oktobra 1928. 

Cg la 694/28—1. 2200 

OkUc 
Milan Vrtovec, poštar na Teharjah, je vložil zo

per Heleno V r t o v č e v o , rojeno Eichschmidtovo, 
poštarjevo ženo, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi ločitve zakona od mize in postelj©. 

Spravni poizkusi s toženo stranko so so določili 
na dni 

15., 2 2. i n 2 9. n o v e m b r a 1 9 2 8., 
vselej ob pol devetih, pri tem sodišču v eobi St. 80. 

Ker je bivališče Helene Vrtovčeve neznano, so ji 
postavlja za skrbnika; dr. Srečko Gmiovšek, pravni 
praktikant pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 22. oktobra 1928. 

Cg la 754/28—1. 2209 

Oklic, 
Državni zaklad kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev po finančni prokuraturi v Ljubljani jo 
vložil zoper Tomaža G o l o b i c a , bivšega pogod
benega poštarja pri Sv. Jakobu, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 13.909 Din 1 p e pripadla. 

Prvi' narok zä ustno razpravo se je določil na dan 
1 9 . n o v e m b u a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 

ККЗкЗ&Е«^,:,.- „isti. tiiiK^sfcSrt;*.' 
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Ker je bivališče Tomaža Golobica neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Aleksander Ravnikar, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 25. oktobra 1928. 

Cg la 163/28—1. 2059 
Oklic. 

Mara Radojčič, posestnica v Bojancih, toži po 
drju. Ivu Česniku, odvetniku v Novem mestu, Nikolo 
R a d o j č i č a, posestnika v Bojancih, sedaj nekje 
v Ameriki, zaradi 1000 dolarjev s pripadki. 

Prvi narok se določa na dan . 
2 8. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču, v sobi št. 58. 
Odsotnemu tožencu se postavlja za skrbnika na 

čin dr. Fran Ivanetič, odvetnik v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 3. oktobra 1928. 

•C 51/28—3. 2202 

Oklic 
Peter Šterbenc, posestnik v Starem trgu št. 27, 

je vložil zoper Katarino Š u š t a r i č e v o , posost-
nico v Deskovi vasi, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi 3299 Din 52 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Katarine Šuštaričeve neznano, se 

ji postavlja za skrbnika Marko Šterk v Deskovi vasi 
št. 13. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 24. oktobra 1928. 

p u š & i n o p o p o k o j n e m B a r t o i o m e j ; u 
( J e r n e j u ) V i s o t s c h n i g u s Hočkega Pohorja 
tožbo zaradi 1500 Din. 

Prvi narok so je določil na dan 
13. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
• Toženi zapuščini' se postavlja za, skrbnika Vladi
mir Punčuh, avskultant pri okrožnem sodišču v 
.Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 19. oktobra 1928. 

C III 1486/28. 2174 

Oklic. 
Firma: Bonačič in Bakovič, veletrgovina v Mari

boru, Lekarniška ulica št. 7, ki jo zastopa dr. Vinko 
Rapotec, odvetnik v Mariboru, je vložila zoper SteVa 
S a v e r n i k a v Mariboru, Stritarjeva ulica št. 37, 
tožbo zaradi 550 Din. 

Prvi narok se jo določil na dan 
2 7. n o v e m b r a 19 28. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je sedanje bivališče Steva Savernika nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Vladimir- Punčuh, 
avskultant pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 22. oktobra 1928. 

€ 154/28—3. 2150 

ОШв. 
Trgovska firma: Stembenger & Mellitzer v Meng

šu je vložila zoper trgovsko firmo: A. S c h 1 o n z, 
modes v Splitu, tožbo zaradi 4322 Dm s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. n o v e ni b r a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v šobi št. 6. 
Toženi firmi' so' postavlja za sknbnilca Ivan Mes

ner, višji pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 18. oktobra 1928. 

•C 82/27—4. 2213 
Oklic 

V pravni stvari trgovinske firme: Stemberge.r 
& Mellitzer v Mengšu zoper Vojislava M i l o j k o -
v i ć a, trgovca v Požarevcu-Petrovcu, zaradi 2846 
Din 50 p s pripadki je vročiti Vojislavu Milojkoviču 
zamudno sodbo z dne 12. julija 1928., opr. št. C 
82/27—4, s katero je bil obsojen na plačilo 2846 Din 
50 p s pripadki. 

Ker je sedanje bivališče Vojislava Milojkovića' 
neznano, se mu postavlja za skrbnika Ivan Mesner, 
višji pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 24. oktobra 1928. 

C 102/28—1. 2084 

Oklic 
Antonija Pere, gostiMčarka v Novem mestu, je 

vložila po drju. Adrijanu Zupančiču, odvetniku v 
Novem mostu, zoper Janeza P i r c a. iz Podturna, 
odnosno n j e g o v e p r a v n e n a s l e d n i k e , po 
skrbniku na čin tožbo zaradi priznanja plačila, od
nosno ugasnitve terjatve 50 gld., in dovolitve izbrisa. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
2 3. n o v e m b r a 19 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker j;e sedanje bivališče tožencev nez-nano, se jim 

postavlja za skrbnika Ivan Smolik, oficial v p. v 
Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 12. oktobra 1928. 

z ostalimi dediči in s Franom Koblerjem, odvetni
kom v Radovljici, ki se je postavil odsotnima dedi
čema za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 
dne 11. oktobra 1928. 

A 69/28—26. 2166 

Poktic dediča neznanega bivališča. 
Terezija Z u p a n č i č , тојепа Zagore, posestnica 

iz Prekope pri Kostanjevici, je dne 24. februarja 
1928. v Šmarju pri Jelšah umrla. Poslednja volja 
se je našla. 

Maloletni Ludovik Zupančič, rojen leta 1904. v 
porodniščnici v Zagrebu, kot nezakonski otrok Ane 
Zupančičeve, umrle v Ameriki, čigar bivalifëce je ne
znano, se pozivlje, naj s e v e n e i n l e t u o d .današ
njega dne zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in s Fran
cem Cimermanom, posestnikom v Dobeh št. 6 pri 
Kostanjevici, ki se je postavil odsotnemu malolet-
nemu Ludoviku Zupančiču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek L, 
dne 20. oktobra 1928. 

2168 C III 1645/28—1. 
Oklic 

Jernej Visočnik in Marija Visočnik, posestnika 
na Hočkem Pohorju št. 18, sta vložila zoper z a 
p u š č i n o p o p o k o j n e m G r e g o r j u V i s o č -
n i k u , preužitkarju na Hočkem Pohorju, tožbo za
radi 1500 Din. 

Prvi narok se je določil na dan 
13. n o v a m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Toženi zapuščini' se postavlja za skrbnika Vladi

mir Punčuh, avskultant pri okrožnem sodišču v 
Maribora. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek Ш. 

dne 19. oktobra 1928, 

C 97/28—1. 2157 

OkBc 
Maloletna Jožefa Jazbec, zastopana po varuhu 

Francu Koširju, čevljarja v Zgornjih Dupljah št. 24, 
jö vložila zoper Cirila Z u p a n a , posestnika v Zgor
njih Dupljah št. 27, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi očetovstva m plačila preživnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8. n o v e m b r a 19 28. 

ob četrt na deset pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Cirila Zupana neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Janko Svetlič, notar v Tržiču. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 19. oktobra 1928. 

T 27/28—2. 2080 3-2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana H1 a d n i k a na Pristavi št. 5, 

pošta Križe, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalne police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Zavarovalna polica št. 147.352 «Slavije», 
jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani, na 
ime: pok. Fran Hladnik iz Pristave št. 5, pošta Križe. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h o d d n e 
6. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. julija 1928. 

T 37/28-2. 2081 3 - 2 

Amortizacija. 
Na prošnjo, ki jo je vložilo A n g l o - J u g o -

s l o v . A.D. u B e o g r a d u , s e uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne stalne priznanice, kâ jo je 
društvo, baje izgubilo: Stalna priznanica (revera), 
vknjižena v zvezek V. pod št. 8 blagajnice depozita 
direkcije državnih železnic. 

Imetnik te priznanice s© pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 19. ju
lija 1928.,. ker, bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 19. julija 1928. 

C HI 1647/28—1. 
Oklic 

2169 

Jernej Visočnik in Marija Visočnik, posestnika 
na Hočkem Pohorju št. 18, sta vložila zoper z a -

A 106/28—5. 2140 3 - 3 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Franc V i d e n i č v Čatežu št. 89 je dne 7. aprila 

1928. umrl. Poslednja volja se ni našla. 
Kot dediči so vpoštevni Marija Videnič do % in 

otroci Franc, Ana, Jožef in Miha, vsak do s/20ink. 
Franc Videnič, čigar bivališče sodišču ni znano, 

se pozivlje, naj se v e n e m l e t u od današnjega 
dne zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo ob
ravnavala zapuščina, z ostalimi dediči in z Josipom 
Likarjem, gozdarjem v p. v Dobah št. 1, ki se je 
postavil odsotnemu Francu Videniču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 26. septembra 1928. 

T 39/28-1. 2082 3 - 2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antona K o č e v a r j a, sedaj v Ame

riki, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložila 
knjižica Mestne hranilnice ljubljanske v Ljubljani 
št. 131.609 na ime: Anton Kočevar v vrednosti 10.907 
Din. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj1 uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
28. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 28. julija 1928. 

A 197/28-^5. 2125 3—3 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Marija S t u r m , tvorniâka delavka v Lescah, je 

dne 22. avgusta 1928. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. ' 

Njen oče Anton Sturm in njen stric Ivan Dre-
honja kot zakonska dediča se pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina 

Ne 478/28—3. 2118 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana' K u n c a , strokovnega učitelja 
v Ljubljani, Komenskega ulica št. 14, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je Jakob Kune, posestnik v Rovtah št. 6, baje 
izgubil: Hranilna knjižica Posojilnice in hranilnice v 
Rovtah, r. z. z n. z., št. 1294 na ime: Jakob Kune, 
posestnik v Rovtah št. 6, z vlogo 371 Din 56 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svojje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče,v Logatcu, oddelek L, 
dne 5. oktobra 1928. 
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E 2022/28—11. 2102 

Draibeni oklic. 
Na predlog A. R e d n a k a , trgovca na Teharjah 

pri Celju, bo dne 14. n o v e m b r a 19 2 8. ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Bukovžlak, vi. št. 29: hiša št. 21 z gospodar
skimi poslopji, cenilna vrednost 24.000 Din, prite-
kline (1 krava in razno gospodarsko orodje), cenilna 
vrednost 1852 Din, zemljiške parcele, cenilna vred
nost 35.237 Din 50 p = 61.089 Din 50 p, in vi. 
št. 243: travnik (pare. št. 465), cenilna vrednost 1175 
Din 62 p — skupaj 62.265 Din 12 p; najmanjši po-
nudek: 41.510 Din 08 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 6227 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 26. septembra 1928. 

E 2062/28—9. 2042 

Draibeni oklic 
Na predlog Neže Š t o b e r j e v e , ' delavke v Že

leznem, bo dne 17. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na- podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba polovice nepremičnin: 
zemljiška knjiga Železno, vi. št. 148: hiša z gospo
darskim poslopjem, cenilna vrednost 4750 Din, pri-
tekline, cenilna vrednost 1031 Din 50 p, zemljiške 
parcele, cenilna vrednost 9834 Din 15 p — skupaj 
15.615 Din 65 p; najmanjši ponudek 10.410 Din. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 1 krava, 
1 stiskalnica, 2 voza in drugo gospodarsko orodje v 
skupni cenüni vrednosti 2063 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1561 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 26. septembra 1928. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 22. septembra 1928. 

E 457/28—9. 2094 

Dražbeni oklic. 
Na predlog H r a n i l n i c o i n p o s o j i l n i c e 

v S t a r e m l o g u , r. z. z n. z., bo dne 17. n o 
v e m b r a 19 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi 
št. 3 na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Stari log: vi. št. 341 
(hiša št. 12 v Belem kamenu z 2 hlevoma, svinjakom, 
kaščo s kletjo, skednjem, kozeicem, sušilnico za 
sadje, zidano cisterno in pripadajočimi zemljišči [vrt
nimi, njivskimi, travniškimi, pašniškimi in gozdnimi 
parcelami] v skupni izmeri l i h a 94 a 74 m2 in so-
Iastninskinii pravicami do 3/m>ink vi. št. 354, kata
strska občina Stari log, sestoječega iz njivskih, trav
niških, vrtnih, pašniških in gozdnih parcel v skupni 
izmeri 83 ha 92 a 17 m-, in do polovice vi. št. 360, 
katastrska občina Stari log, sestoječega iz pašniške 
parcele v izmeri 2 ha 74 a 53 m2), vi. št. 609, 688, 
695 in 727 (njivske, travniške in pašniške parcele v 
skupni izmeri. 4 ha 29 a 47 m !), cenilna vrednost 
57.092 Din 71 p; najmanjši ponuđek 38.062 Din; 
vadij 5710 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 10. oktobra 1928. 

E 4578/28—5. 2180 
Dražbeni oklic. 

Dne '2 2. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga katastrska občina Trnovsko 
predmestje v Ljubljani, vi. št. 1115. 

Cenilna vrednost: 5198 Din; najmanjši ponudek: 
3466 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravna] 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča-. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 12. oktobra 1928. 

Popravek. 
Pri dražbenih oklicih okrajnega sodišča v Šo

štanju, priobčenih v Uradnem listu 101 z dne 29. ok
tobra 1928. (srednji stolpec na strani 700.) se mo
rata glasiti datuma na koncu oklice v pravilno: 
«12. septembra» in: «14. septembra» (ne: oktobra). 

E 384/28—7. 2049 

Dražbeni oklic 
Dne 12. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Loka, vi. št. 22. 

Cenilna vrednost: 5743 Din 60 p; najmanjši po
nudek: 3829 Din 6 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 25. septembra 1928. 

E 491/28-7. 2099 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. n o v e m b r a 1-928. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Jernej, vi. št. 114, in zemljiška 
knjiga Orehovica, vi. št. 459 in 488. 

Cenilna vrednost: 20.541 Din 25 p; vrednost pri-
teklin: 190 Din; najmanjši ponuđek: 13.694 Din 16 ],. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v ddbri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 27. septembra 1928. 

E 359/28—5. 2050 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Griblje, vi. št. 42 in 248. 

Cenilna vrednost: 7645 Din 55 p; najmanjši po
nudek: 5097 Din 4 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 3. oktobra 1928. 

E 920/28—4. 1976 
Dražbeni oklic. 

Dne 12. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Sinkov tum, vi. štj 43 
(hiša v Kosezah št. 21), cenilna vrednost 2500 Din, 
najmanjši ponudek 1250 Din, in zemljiška knjiga 
Mengeš, vi. št. 466 (pare, št. 1984 [gozd] in pare. 
št. 1985 [njiva]), cenilna vrednost 3250 Din, naj
manjši ponudek 2166 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

E 403/28. 2101 
Dražbeni oklic 

Dne 13. n o v o m b r . a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Loke, vi. št. 54. 

Cenilna vrednost: 33.078 Din 60 p, po odbitku 
preživitnih pravic 13.228 Din 60 p; vrednost prite-
klin: 1358 Din; najmanjši ponudek: 8820 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
rine 3. oktobra 1928. 

P 1 138/28—1. 2212 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

10. avgusta 1928., opr. št. L I 10/28—,6, je bil Franc 
Z o r oc, posestnik, stanujoč v Mestnem vrhu št. 98. 
zaradi privajene zlorabe alkohola in zaradi zaprav-
ljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Franc Horvat, 
posestnik v Mestnem vrhu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 1. oktobra 1928. 

E 2000 579/28. 
Dražbeni oklic 

Due 14. n o v o m b r a i 1 92 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kosca, a) vi. št: 11, b) vi. št. 123. 

Cenilna vrednost: ad a) 43.037 Din 15 p, ad b) 
1262 Din 85 p; vrednost pritekhn: 3622 Din 82 p; 
najmanjši ponudek: ad a) 28.691 Din 43 p, ad b) 
841 Din 90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 26. septembra 1928. 

L 5/28—6. Sklep. 
Alojzij K a m n i k a r, kočar v Stični št. 38, rojen 

dne 10. junija 1892. v Stični, pristojen v občino 
Št. Vid pri Stični, srez Litija, je zaradi slaboumnosti 
popolnoma preklican. 

Za skrbnico mu je postavljena Amalija Kamni-
kar, zasebnica v Stični. 

L 9/28--4. 
Jožef R u s, posestnikov sin, rojen dne 25. sep

tembra 1899. v Malih Češnjicah št. 4, pristojen v 
občino Cešnjico, srez Litija, je zaradi slaboumnosti 
popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Franc Rus, užitkar 
v Malih Češnjicah št. 4. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
dne 7. avgusta 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 8923/1928. in 8924/1928. 2206 

Razglas. 
P a š n a z a d r u g a p r i Sv. A m b r o ž u n a d 

C e r k 1 j a m i p r i K r a n j u, r. z. z o. z., in M1 e -
k ars.k: a z a d r u g a za Ž a b n i c o in o k o l i c o 
p r i Š k o f j i L o k i , r. z. z o. z., uživata po naredbi 
gospođa ministra za finance z dne 25. decembra 
Ì923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924., 
št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, navedenih 
v tej naredbi, raza dne 1. novembra 1928. za čas, 
dokler veljajo njiju sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 24. oktobra 1928. 

Št. 1802. 2149 3—3 
Raxglas o licitaciji. 

Ker prva ofertna licitacija za oddajo popravil na 
postnem poslopju v Celju ni uspela, razpisuje grad
bena sekcija v Celju drugo javno ofertno licitacijo. 

Licitacija se bo vršila dne 2. n o v e m b r a 
1 9 2 8. ob 11. uri v pisarni gradbene sekcije v Celju, 
kjer se tudi dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofeirtni-pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 
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Ponudbe naj so glase v obliki celotnega popusta. 

v odstotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega 
proračuna, ki znaša: 

1.) za zidarska dela Din 14.880-35, 
2.) za krovska dela Din 22.350—, 
3.) za kleparska dela . . . . Din 26.555—. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o po

novni licitaciji, nabitega na uradnih deskah grad
benih sekcij v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti in Novem mestu. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 17. oktobra 1928. 

Št. E r 1933/28. 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 

dež. zak. št. 2 iz leta- 1888., je postavila komisija, za 
agrarne- operacije v' Ljubljani komisarja Ivana P o 
k o r n a , kot komisarja za agrarne operacije v ljub
ljanski oblasti, da se,izvrši nadrobna, razdelitev in 
ureditev užitnih in gospodarskih pravic na. skupnem 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 327. katastrska občina 
Št. Jernej, sodni okraj trebanjski. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične ta
koj. 

S lom dnem stopijo v veljavnost, določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1.888., glede pristojnosti oblaslev, potem nepo
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izjav, ki 
jih le oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled 
glede zaveznesti pravnih naslednikov, da morajo 
pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
agrarne operacije. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 18. avgusta 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s.T. 

Razne objave. 
Preds. 97. 2214 

Razglas o izidu volitev delegatov za 
oböui zbor pokojninskega zavoda za 

nameščence v Ljubljani. 
Po § 50. a zakona o pokojninskem zavarovanju 

nameščencev z dne 12. maja 1922., «Službene No
vine» z dne 1.0. junija 1922., št. 125/XX, in. § 26. sta
tuta pokojninskega zavoda za nameščence v Ljub
ljani je proglasila volilna komisija, po § 26., toč
ki 15.), statuta te-Io kandidatne liste za uradne liste 
strank: 

Volilna edinica L: 
Denarni zavodi in zavarovalnice. 
S k u p i n a s l u ž b o d a j a l c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n i d e 1 o d a j. a 1 c i». 
D e l e g a t i : 

1.) Di'. Božič Mirko, ravnatelj Kranjske hranil
nice v Ljubljani. 

2.) Dr. Lajovic Lado, ravnatelj zavarovalnice 
«Triglava» v Ljubljani. 

3.) Dr. Kržan Franc, ravnatelj Ljudske posojil
nice v Ljubljani. 

4.) Dr. Marušič Drago, predsednik Kmetskega 
hranilnega in posojilnega doma v Ljubljani. 

5.) Smolčič Vlado, dirigent podružnice Zadružne 
gospodarske banke v Splitu. 

N a m e s i n i k i : 
1.) Cestnik Anton, načelnik Ljudske posojilnice 

v Celju. 
2.) Petovar Lovro, predsednik Okrajne posojil

nice v Ormožu, z bivališčem v Ivanjkovcih. 
3.) Kralj Anton, prokurist Hranilnice kmečkih 

občin v Ljubljani. 
4.) Roblek Fran, predsednik Savinjske posojil

nice v Žalcu. 
5.) Dr. Tripo Çiko, prokurist Gospodarske Šte

di one v Splitu. 

Volilna edinica II.: 
Trgovina in špedicija. 

S k u -p i n a s 1. u ž b o d a j ti 1 e e v. 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n i d e l o d a j a l c i » . 

D e l e g a t i : 
1.) Kavčič I. Josip, šef firme: Rossmann & 

Ts churn v Ljubljani. _ -

2.) 
3.) 

4.) 

5.) 

6.) 
7.) 

8.) 

N a m 

i-) 

2.) 
3.) 

4.) 

5.) 
6.) 

?•) 

8.) 

Bahovec Josi]), trgovec v Ljubljani. 
Pinter Ferdo, solastnik firme: Pinter & Le-
nard v Mariboru. 
Kocimir Alojzij, ravnatelj I. delavskega kon-
zumnega društva v Ljubljani. 
Ing. Zupančič Franc, načelnik «Ekonoma» v 
Ljubljani. 
Sušnik Alojzij, trgovec v Ljubljani. 
Dr. Knežević Slijepo, član uprave Dubro
vačke parobrodske plovidbe v Dubrovniku. 
Aljinović Franc, solastnik firme: Paschkes & 
Aljinović v Splitu. 

e s t, n i k i : 
Hedžet Matej, solastnik firme: Hedžet & Ko-
ritnik v Ljubljani. 
Hudovernik Vinko, industrijec v Radovljici. 
Glaser Viktor, lesni trgovec in industrijec v 
Rušah. 
Košar Robert,' načelnik Osrednje štajerske 
vinarske zadruge v Mariboru, z bivališčem pri 
Sv. Bolfcnku pri Središču. 
Ivančič Josip, trgovec v Ljubljani. 
Pestotnik Ivan, solastnik firme: Pestotnik & 
drug, agentura v Ljubljani. 
Glavić Tomo, član uprave Dubrovačko paro
brodske plovidbe v Dubrovniku. 
Kovačev Pavel, član uprave Parobrodarskoga 
društva «Levante» v Šibeniku. 

Volilna edinica III.: 
Rudarji in kovinarji. 

S k u p i n a s 1 u ž b o d a j a 1 e e v. 
Kandidatna lista: « Z v e z a i n d u s t r i j e e v». 

D e l e g a t i : 
1.) Skubec Rihard, član uprave Trboveljske pre

mogokopne družbe v Ljubljani. 
2.) Ing. Heinrich Avgust, ravnatelj Trboveljske 

premogokopne družbe v Ljubljani. 
3.) Dr. Windischer Fran, član uprave Kranjske 

industrijske družbe na Jesenicah, z bivališčem 
v Ljubljani. 

4.) Pipuš Zdenko, prokurist «Kovine», d. d. v 
Mariboru. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Ing. Klinar Anton, član uprave Trboveljske 

premogokopne družbe v Ljubljani'. 
2.) Djinovski Ljubornir, član uprave Strojnih to

varn in livarn v Ljubljani. 
3.) Twerdy Egon, prokurist Kranjske industrij

ske družbe na Jesenicah. 
4.) Tupanjanin Radoslav, prokurist firme: Žele

zarna Greinitz na Muli, z bivališčem v Mari
boru. 

Volilna edinica IV.: 
Ostala industrija in obrt. 

S k u p i n a s l u ž b o d a j a l c e v . 
Kandidatna lista.: « Z d r u ž e n i d e l o d a j a l c i » . 
D ol o g a t i : 

1.) Bonač Fran, tvorničar v Ljubljani. 
2.) čec Karel, ravnatelj Katoliškega tiskovnega 

društva v Ljubljani. 
3.) Krejči Anton, ravnatelj Tvornice vžigalic v 

Rušah. 
4.) Gorjanc Franc, solastnik firme: Gorjanc 

& Co., lesna industrija v Kranju. 
5.) Ribnikar Adolf, podpredsednik Delniške ti

skarne v Ljubljani. 
6.) Ing. Remec Vladimir, solastnik firme: Remec 

& Co., tovarna upognjenega pohištva v Du
plici, z bivališčem v Ljubljani. 

7.) Dr. Rekar Emest, industrijec in lastnik orme: 
«Belca» na Dovjem, z bivališčem na Jese
nicah. 

8.) Gologranc Konrad, stavbnik v Gabrju-Celju. 
9.) Bartulica Dragutin, industrijec v Splitu. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Florjaučic Ignacij, ravnatelj pivovarne 

«Uniona» v Ljubljani. 
2.) Gašpcršič Jože, ravnatelj I. žebljarske in že-

lezo-obrtne zadruge v Kropi. 
3.) Ing. Dračar Oskar, solastnik tvornice «Zlato

roga» v Mariboru. 
4.) Zabret Ivan, solastnik firme: Zabret" & sin, 

tovarna opeke v Bobovku pri Kranju. 
5.) Dr. Kalan Emest, član uprave Zvezne tiskar

ne v Celju. 
6.) Dr. Megler Vendelin, ravnatelj firme: Carl 

Pollak, d. d. v Ljubljani. 
7.) Ferie Marin, solastnik firme: Guardi & Bet

ti za v Splitu. 

8.) Pivec Rupert, ravnatelj firme: «Kristal», 
d. d. v Mariboru. 

9.) Podgoršek Janko, poslovodja firme: «Dalma» 
v Splitu. 

Volilna edinica V.: 
Vsi ostali poklici. 

S k u p i n a s l u ž b o d a j a l c e v . 
Kandidatna lista: « Z d r u ž e n i d e l o d a j a l c i » . 
D e l e g a t i : 

1.) Dr. Jerič Josip, odvetnik v Ljubljani 
2.) Dr. Kuhar Andrej, notai v Ljubljani. 
3.) Jerič Franc, ravnatelj Hotelske družbe, d. d. 

v Celju. 
4.) Dr. Novak Fran, odvetnik v Ljubljani 
5.) Dr. Gospodnetić Frano, odvetnik v Supetru 

na Braču. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Dr. Jereb Peter, notar v Radečah. 
2.) Mag. pharm. Ramor Rudolf, lekarnar v Ljub

ljani. 
3.) Dr. Žvokelj Dominik, odvetnik v Kamniku. 
4.) Prepeluh Albin, član načelništva Samostojne 

kmetijske'stranke v Ljubljani. 
5.) Culić Jerko, upravitelj «Putnika» v Splitu. 

* 

Volilna edinica L: 
Denarni zavodi in zavarovalnice. 
S: k u p i n a n a m e š č e n c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n e o r g a n i z a c i j e 
p r i v a t n i h n a m e š č e n c e v » . 

D e 1 o g a t i: 
1.) Bergant Peter, uradnik Vzajemne zavaroval

nice v Ljubljani. 
2.) Jug Riko, pooblaščenec Kreditnega zavoda 

za trgovino in industrijo v Ljubljani. 
3.) Skaza Franc, uradnik Ljubljanske kreditne 

banke, podružnice v Mariboru. 
4.) Dr. Milavec Anton, uradnik Zadružne zveze 

v Ljubljani. 
5.) Donadini Frano Ženko, revizor Zadružnega 

saveza v Splitu. 
N a m e s t n i k i : 

1.) Dostal Adoli', uradnik Spodnještajerske ljud
ske posojilnice v Mariboru. 

2.) Poljak Janez, uradnik Ljubljanske kreditne 
banke v Ljubljani. 

3.) Godnik Marijan, uradnik Jugoslavenske es-
komptne in hipotekarne banke v Mariboru. 

4.) Sturm Rado, uradnik Vzajemne posojilnice v 
Ljubljani. 

5.) Doko Pavao, uradnik Gospodarske štedione 
v Splitu. 

Volilna edinica IL: 
Trgovina in špedicija. 

S k u p i n a n a m e š č e n c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n e o r g a n i z a c i j e 
p r i v a t n i h n a m e š č e n c e v * . 

D e l e g a t i : 
1.) Lovšin Evgen, pooblaščenec firme: Rude in 

kovine v Ljubljani. 
2.) Vrisk Ivan, poslovodja firme: Pinter & Le-

nard v Mariboru. 
3.) Likar Ciri J, uradnik špedicij ske firme: R. Ran-

zinger v Ljubljani'. 
4.) Silvester Ivan, uradnik I. delavskega kon-

zumnega društva v Ljubljani. 
5.) Munda Franc, uradnik firme: R. Stermecki v 

Celju. 
6.) Miklauc Žane, pooblaščenec firme: Hedžet & 

% Koritnik v Ljubljani. 
7.) Seitz Albert, uradnik firme: Doimo Savo v 

Splitu. 
8.) Krampus Vilim, pomorski kapetan parobro-

darskega društva «Račić Ivo», d. d. v Zagrebu, 
z bivališčem v Dubrovniku. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Svetlič Nande, uradnik firme: Bergmann Jo

sip v Ljubljani 
2.) Kran je Mat-ko, nadzornik Konzumnega dru

štva za Slovenijo v Mariboru. 
3.) Leskovec Ernest, uradnik firme: «Pekol> v 

Ljubljani 
4.) Kikelj Jožko, uradnik Oblačilnice za Slove

nijo v Ljubljani. 
5.) Iglar Camillo, uradnik firme: D. Rakusch v 

Celju. 
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6.) Selirimpt Edvard, uradnik spedicijske firme: 

R. Ranzinger v Ljubljani. 
7.) Ligutić Stjepan, uradnik firme: S. P. Vlaho-

vić v Splitu. 
8.) Laptalo Pero, uradnik Dubrovačke parobrod

ske plovidbe v Dubrovniku. 

Volilna edinka III.: 
Rudarji in kovinarji. 

S k u p i n a n a m e š č e n c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n e o r g a n i z a c i j e 
p j r i v a t n i h n a m e š č e n c e v». 

D e l e g a t i : 
t.) Dr., Obersnel Maks, pooblaščenec Kranjske 

industrijske družbe na Jesenicah. 
2.) Stepišnik Franc, poduradnik Trboveljske pre-

mogokopne družbe v Zagorju. 
3.) Ing. Uršič Franc, uradnik The Central Euro

peans Mines Limited v Mežici. 
4.) Magrič Franc, uradnik jekiame v Ravnah-

Guš tanju. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Čargonja Ladislav, višji delovodja Strojnih 

tovarn in livarn v Ljubljani. • 
2.) Križnik Otmar, poduradnik Trboveljske pre-

mogokopne družbe v Laškem. 
3.) Jeršan Slavko, uradnik Strojnih tovarn in 

livarn v Ljubljani'. 
4.) Jelenko Miloš, uradnik jeklarne v Ravnah-

Guštanju. 

Volilna edinica IV.: 
Ostala industrija in obrt. 

S.k u p i n a n a m e š č e n c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n e o r g a n i z a c i j e 
p r i v a t n i h n a m e š č e n c e v*. 

D e l e g a t i : 
1.) Bercieri Avgust, pooblaščenec firme: Kajfež 

v Kočevju. 
2.) Svetek Franc, uradnik firme: Nova Jugo-

metalija v Ljubljani. 
3.) Kuhar Janko, uradnik Združenih papirnic v 

Vevčah. 
4.) Terseglav Franc, uradnik Katoliškega tiskov

nega društva v Ljubljani. 
5.) Pelikan Hubert, knjigovodja Ljudske tiskar

ne v Mariboru. 
6.) Pitterle Gustav, disponent firme: Glanzmann 

& Gassner v Tržiču. 
7.) Doležal Lojze, knjigovodja Mariborske tiskar

ne v Mariboru. 
8.) Vrevc Franc, uradnik Kemične tovarne v 

Mostah pri Ljubljani. 
9.) Martinac Grgur, uradnik firme: «Sufid» v 

Dugiratu. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Kožuh Vinko, uradnik Jugoslovanske tiskar

ne v Ljubljani. 
2.) Sesek Anton, laborant Kemične tovarne v 

Mostah pri Ljubljani. 
3.) Žemljic» Jožko, uradnik firme: Medic-Zankl v 

Ljubljani. 
4.) Cenčič Viktor, uradnik Katoliškega tiskov

nega društva v Ljubljani. 
5.) Arko Anton, uradnik firme: Kune & Co. v 

Ljubljani. '" 
6.) Ferderber Franc, uradnik Katoliškega tiskov

nega društva v Ljubljani. 
7.) Perkič Franjo, poslovodja firme: Durjava in 

drug v Mariboru. 
8.) Pečan Josip, uradnik firme: Carl Pollak, d. d. 

v Ljubljani. 
9.) Vulié Josip, Omjigovodja firme: «Sufid» v 

Dugiratu. 

Volilna edinica V.: 
Vsi ostali poklici. 

, S 3 t u p i n a n a m e š č e n c e v . 

Kandidatna lista: « Z d r u ž e n e o r g a n i z a c i j e 
p r i v a t n i h n a m e š č e n c e v » - . 

D e l e g a t i : 
1.) Bukovec Janko, uradnik Samostojne kmetij

ske stranke v Ljubljani. 
2.) Gilčvert Dragotin, pisarniški ravnatelj pri 

odvetniku drju. Vinku Rapotcu v Mariboru. 
8L) Dr. Jenšterle Janez, zdravnik ibratcrvske 

skladnice v Trbovljah. 
4.) Kuhar Lovro, uradnik bratovske skladnice 

v Ravnah-Guštanju. 

б.) Zdešar Ivan, organist župne cerkve Sv. Petra 
v Ljubljani. 

N a m e s t n i k i : 
1.) Mag. pharm. Žab kar Josip, receptar Ramor-

jeve lekarne v Ljubljani. 
2.) Christof Bogomir, uradnik pri odvetniku 

drju. Ivanu Fermevcu v Ptuju. 
3.) Bizjak Fran, uradnik Prosvetne zveze v Ljub

ljani. 
4.) Kravos Vladimir, uradnik Narodne strokovne 

zveze v Ljubljani. 
5.) Lombardo Peter, uradnik Jugoslovanske stro

kovne zveze v Ljubljani. 
* * * 

Ker pa je bila zaradi doseženega sporazuma med 
službodajalci na eni in nameščenci na drugi strani 
vložena v vsaki posamezni strokovni edinici obeh 
skupin službodajalcev in nameščencev samo po ena 
kandidatna lista, ki so zgoraj objavljene, je pro
glasila volilna komisija po predpisu § 23., točke 26.), 
statuta pokojninskega zavoda za nameščence v seji 
z dne 29. t. m. za i z v o l j e n e v s e k a n d i 
d a t e , k i s o n a p i s a n i n a v l o ž e n i h i n 
z g o r a j o b j a v l j e n i h k a n d i d a t n i h l i 
s t a h . Zato izostane vsako oddajanje glasov v vseh 
strokovnih edinicah in v obeh skupinah službodajal
cev in nameščencev. 

V L j u b l j a n i , dne 29. oktobra 1928. 

Predsednik volilne komisije: 
Vekoslav Vrtovec s. r. 
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Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljub

ljani razpisuje javno pismeno ofertno licitacijo za 
sukcesivno dobavo 300 (tri sto) ton trboveljskega 
premoga kockovca. 

Licitacija se bo vršila dne 16. n o v e m b r a 
1 92 8. ob 10. uri v prostorih podpisanega okrožnega 
urada na Miklošičevi cesti št. 20 (v sobi št. 200). 

Ponudbe, ki morajo biti opremljene s kolkom za 
100 Din, naj se vlože do 10. ure označenega dne v 
sobî št. 205. 

Splošni in podrobni pogoji dobave so razvidni 
na posebnih tiskovinah, ki so dobivajo pri uradu v 
sobi št. 233 vsak dan od 11. do 13. ure. 

Inozemske firme se pri tej licitaciji ne vpošte-
vajo. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dno 26. oktobra 1928. 

2 2 0 8 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. oktobra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 383,635.128-19 
Posojila 1.697,782.208-58 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,118.809-17 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163-^—' 
Saldo-raznih računov . . . . . 658.724.557-54 

• . 9.201,657.774-18 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11483.089-57 
Novčanice v obteku 5.687,618.900— 
Državni račun začasne zamene . . 294,118.809-17 
Terjatve države po raznih računih 342,412.223-08 
Razne obveznosti 614,591.719-36 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
9.201,657.774-18 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd., 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Računski zaključek 
Kranjske industrijske družbe v Ljubljani 

za poslovno leto 1927./1928. 
Bilanca imovine z dne 30. junija 1928.: 

A k t i v a : 1.) posestvo 3,325.121 Din 8 p; 2.) 
stavbe 8,556.886 Din 5 p; 3.) stroji in obratovalne 
naprave 4.744.142 Din 76 p; 4.) sirovine in zaloge 
22,388.765 Din 12 p; 5.) blagajna 2,316.449 Din 6 p; 
6.) devize in menice 317.789 Din; 7.) dolžniki in imo
vina1 pri bankah 21,063.429 Din 33 p — skupaj 
62,712.582 Din 40 p. 

P a s i v a : 1.) delniška glavnica 13,500.000 Din; 
2.) račun rednega rezervnega sklada (I.) 1,139.266 
Din 50 p; 3.) račun rezervnega sklada za požarne 
škode (II.) 57.477 Din 56 p; 4.) račun azijskega re
zervnega sklada (Ш.) 1,504.759 Din 11 p; 5.) račun 
rezervnega sklada iz doplačil za prioritetne delnice 
(IV.) 255.000 Din; 6.) račun rezervnega sklada za 
valutarne izpremem.be (V.) 3,541.730 Din 34 p; 7.) 
račun rezervnega sklada za družbene namene (VI.) 
1,625.191 Din; 8.)' račun davčne rezerve' 50.000 Din; 
9.) neizplačane dividende 41.550 Din 50 p; 10.) up
niki 39,272.587 Din 57 p; 11.) račun dobička in iz
gube: prenos iz prejšnjega leta 174.995 Din 7 p, pre
ostanek iz tekočega leta 1,550.024 Din 75 p, vsega 
1,725.019 Din 82 p — skupaj 62,712.582 Din 40 p. 

Račun dobička in izgube z dne 30. junija 1928.: 
I z g u b a : a) račun davkov: davki v poslovnem 

letu 573.729 Din. 78 p; b) račun obresti 2,371.045 Din 
71 p; c) odpisi 943.441 Din 8 p; č) saldo dobička 
1.725.019 Din 82 p — skupaj 5,613.236 Din 39 p. 

D o b i č e k : a) prenos iz prejšnjega leta 174.995 
Din 7 p; b) dohodki iz obratov in h gozdnega in 
zemljiškega posestva 5,438.241 Din 32 p — skupaj 
5,613.236 Din 39 p. 

Glavna skupščina delničarjev je sklenila, dno 
26. oktobra 1928., da se izplača na kupon za po
slovno leto 1927./1928. dividenda v znesku 

D i n 1 5-— za v s a k o d e l n i c o . 
Izplačevanje bodo vršili, pričenši z dnem 1. no

vembra 1928., ti-Ie d.ena,nii zavodi: Kreditni zavod 
za trgovino in industrijo v Ljubljani, Allgemeine 
österreichische Boden-Oredit-Anstalt in Oesterreichi-
sche Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe na Du
naju in'Banca Commerciale Italiana v Trstu. 

Upravni svet Kranjske industrijske družbe. 

2175 3-2 Poziv upnikom. 
M l e k a r s k a z a d r u g a v Š m a r j i, r. z. z-. 

o. z., je prešla v likvidacijo. 
Upniki se pozivljejo, naj; ji prijavijo svojo ter-

Likvidatorji. 

2 2 1 0 Objava. 
Izgubil sem maturitetno izpričevalo državne gim

nazije v Kranju iz šolskega leta 1925./1926. na ime: 
Josip Wilfan iz Trsta. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Josip Wilfan s. r. 

Naročnina 
za 

»Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti" 
znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev:. 

mesečno 10 Din, 
četrtletno 30 Din, 
poluletno 60 Din, 
veeletno 120. Din. 

Naročnina se mora • plačevati vedno n a p r e j ; , 
pošilja pa naj se samo pod naslovom, na katerega 
se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu nezna
nih uradov, oseb ali firm. 

Kdor lista ne mara več prejemati, naj to naznani 
t a k o j pismeno ali ustno upravništvu v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta št. 16, ter poravna obenem бе 
morebitni dolg ali pa vrne vse prejete kose lista» 

Na reklamacije posameznih morda neprejetih 
kosov lista se ozira upravništvo samo deset dni po 
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, če 
so še v zalogi, le proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i- dr. naj se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Neporabljene ali preostale položnice naj se vrnejo 
upravništvu kot tiskovina. 

.Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delnišk» tiskarna, d. H v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

103. У Ljubljani, dne 3. novembra 1928. Letnik X. 

У 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V e e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
354. Ukaz, s katerim se sklicujejo vse oblastne skupščine 

na redno zasedanje. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 251 z dne 29. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1-1.-ok

tobra 1928.: Odlikovana ste člana finančnega odbora 
narodne skupščine: Vladimir P u š e n j a . k z redom 
Belega orla IV. vrste in Fran s i n o d e j z redom 
sv. Save III. vrste. 

Uka.z Njepovcvn Veličanstva kralja z dne 1-1. ok
tobra 192R.: Postavljen je na prošnjo pri glavni cari
narnici I. vrste v Splitu za revizorja v 2. skupini 
II. kategorije Mladinko R o j e, revizor v isti skupini 
iste kategorije pri carinarnici v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. ok
tobra. 1928.: Premeščen je Dominik D e r e a n i, 
političnoupravni uradnik v (i. skupini 1. kategorije 
pri velikem županu v Mariboru, k sreskemu pogla
varju v Konjicah. 

Ukaz Njegovega Veličanstva krajja z dne 18. ok
tobra 1928.: Postavljen je dr. Hinko S t e p a n č i c , 
deželnosodni svetnik z naslovom in značajem višjega 
deželnosodnega svetnika pri okrožnem sodišču v 
Celju, za višjega deželnosodnega svetnika v 3. sku
pini I. kategorije na dosedanjem službenem mestu. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 25ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Josip 
S m r t n i k , železniški delavec v Čakovcu, skupno 
z ženo Marij«; 2.) Avgust K r i v e c , delavec v To-
polščici, skupno, z ženo Marijo in dvema malotetnima 
otrokoma. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

354.* 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kral j Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

odrejamo na predlog Našega predsednika ministr
skega sveta, Našega ministra za notranje posle, in 
na podstavi člena 53. zakona o oblastni in ereski 

samoupravi: 

Vse oblastne skupščine naj se skličejo n a redno 
zasedanje, vsaka v svoj glavni kraj, na dan 5. no
vembra 1928. 

Predsednik NaSega ministrskega eveta, Naž mi
nister za notTanje posle, naj izvrSi ta. ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 26. oktobra 1928. 

Aleksander s. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

Г. 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novmah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. ok
tobra 1928., Št. 252. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem s e mora vršiti zavarovanje vaiate 
ob Izvozu b laga po č lena 16. pravilnika o pro
metu z devizami in vaiatami z dne 2 3 . septem

bra 1921.* 
УеЏа o d d n e 1. d o d n e 15 . n o v e m b r a 1928. 
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Imenovanje predmetov' 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

Rž 

Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 0 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 2 

Krušna moka št. 4 In 5 . . . 

Obloda 
Otrobi 

Fižol 

Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
.Srbije) 
Zrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

Voli, biki: 

. od 700 » do 900 kg . 
» » 900 • navzgor . . 

Teleta : 

od 30 » do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

Ovni 

Prašio: 

. od 140 » do 220 kg . 
» > 220 » navzgor . . 

Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistoveke (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Zaklani prašiči raspolovljeni . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 

Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 » 
;oo » 
100 » 100 » 
100 » 

10Û . 

100 . 

100 » 
100 . 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

vsak 
» 
» 

> 
vsako 
vsak 

vsaka 

vsak 
> 
» 

vsako 
» 
» 

vsak 
> 

> 
> 
> 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 » 

100 » 
100 > 
100 . 
100 . 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 . 
100 » 

Cena 
v dinarjih 

240 • — 
250— : 
2 2 0 - - . 
250 •—' 
2 5 0 ' - : 

3 0 0 - - ! 

280- - i 
! 

350' — ! 
1 

340- —i 
1 

330 • — i 
310-—i 
270— i 
2 4 0 - - | 
200- — ! 
180--Ï 
300-— 
900-— 

l .ooo- - ; 
3.600- —i 
2.500--: 
2.000 • — ; 

1.600-— i 
1.500- — ' 

900-—: 
1800- i 

3.000 •— 
1.200 • -

2.600- - | 
3.200 • -
4.000--! 

500- —i 
700-— 

1.000-— 
150-— 
7 0 - -

7 0 0 - -
1.4O0--
1.700- -
.200- -

2.000 • — 
1.800--
1.700--

3.500 • — 
4.500 •— 
1.800-— 
1.700--
1.800'-
3.000- -
1.700- — 
1.500-— 
U00-— 
1.200- -
1.500- — 
1.600- — 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z trne 31. oktobra ,1928., š t 253. 

2 * 
ss 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

44 
45 

46; 
47 i 
4« 

i 49 : 
i 50 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

168 
169 
|70 

! " 

i 72 

73 

;74 
i 

75 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestisnjenl 

Kozje meso nasoljeno . , . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski in goveji . . . 

I
bušak iz 

Južne Srbi
je in Bosne' 

20«/, 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja , 
Koža divje mačke. 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe ••/.„ vložene v vre

čah . . . 
Silve suhe •»/.„ vložene v vre

čah . . . . 
Slive suhe ••/.„ (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "°/1M (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "°/iM, vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Silve suhe brez koščlc. .• . . 
Suhe hruške . . 
Suha jabolka 
Konservirano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Gosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmDi (sirovo 

predivo) 
Predivo . 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) . . . . . . . 

Stavbni les Jelkov, obtesan (gre
de), od •/. do ••/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene a drogi za brodove): 

100 kg 

100 . 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 . 

100 . 

!00 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
vsaka 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 

100 » 

100 . 

100 » 

100 » 

100 » 

100 . 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 • 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 > 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

m» 

600- — 

100- — 
800-— 
700- — 
200- — 

1.800- — 
100- — 

7 0 0 - - j 

1.300-
1.300-
1.300-

2.600 
3.500 
5.500 
2.500-
3.000-

18-
150-
50-
60-

100-
250-

1200-
900 
500-

4.500-
2.600-

750-

650-

490' 

380-

36.0-— 

350 • — 

• 
600-— 
150- — 
100- — 

2.000 • — 
1.000- — 

40- — 
50-— 
2 0 - -
1 5 - -

1.500-— 
1.500-— 
1.500-— 
1.500 — 

1.200- — 

20- — 
500'— 
300- — 

1.300- — 

1.800-— 
7.00Q •— 
1.000- -

450-

250« 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 
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103. 

Il 
Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

i do 25 cm srednjega premera 
| preko 25 cm srednjega pre

mera 
98i Stavbni les borov, razžagan . 
991 Stavbni les borov, obtesan . . 

100i Stavbni les bukov, razžagan, 
obtesan in okrogel (hlodi): 

oparjen 
neoparjen 

101 Stavbni les hrastov, razžagan 
102 Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
103 Stavbni hrastov les slovenski. 

do 160 
i 104 

;105 
1106 

107 
108 

1109 

•110 
l i l i 

112 
!113 

Hrastovi pragi I 160 do 220 
I 250 » 270 . 
I ! specialni . . . 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov In javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov In 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski dfogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement iz Srbije 
Cement beočinski. . . . . . 

114 i Cement hrvatski in slovenski 

m* 

vsak 

m* 
vsak 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 . 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 » 

100 » 
100 > 

100 » 

100 » 
1 > 
1 » 
1 » 

200-— 

350- — j 
700-— 
350-— 

550 •-
270- — 

1.000- — 

800-— 
2.500 •— 

2 0 - -
3 0 -
45- — 

1 . 1 0 0 -
30 ' — 

1.200- — 
7 0 0 - -

900 •— 

700- — 
70- — 

40- — 
3.800 - — I 
3.800 '-ml 
3.800 •-?! 
3.500-—: 

200-— 
1.500-— 

700- — 
1 5 0 0 - -
3 0 0 - -

10.000 •-

7.000 • — 
6--Г-

5 0 - -
5- — 

7H) 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.006 z dne 23. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej madžarski 
list «Ujsag», ki izhaja v Budimpešti, ker objavlja 
člank/e iredentistične vsebine in protivne koristim 
naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 26. oktobra 1928.: D. Z. br. 11.006. 

115 Cement dalmatinski 
il 16 Bavksit (dalmatinski) . . . . 
117 Kaškavalj 
1118 Opij (afion) 
119 Hmelj Iz leta 1928 
Ì120 Hmelj iz leta 1927 
121 Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
122 Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
123! Perje kokošje 
,124j Perje gosje in račje 
125' Perje purje 

P r i p o m b i : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vreto blaga in količino ter ee s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero ee blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko ee izdajajo potrdila na tujo valuto, ee iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Oe eo v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljaje dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovon. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpoširjalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmeeečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. oktobra 1928.: I. br. 31.300. 

Listi, ki jih je prepovedano uvažati 
in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.801 z dne 16. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej avstrijski 
list «Die /Stunde», ki izhaja v nemškem jeziku na 
Dunaju, 'ker prinaša članke, naperjene zoper našo 
državo, in žali Njegovo Veličanstvo kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 

dne 26. oktobra 1928.; D. Z. br. 10.801. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 10.898 z dne 18. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej italijanski 
fašistični list «La volontà d 'I tal ia», ki izhaja v 
Trstu, ker piše zoper koristi naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 

dne 26. oktobra 1928., D. Z. br. 10.898. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 880. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 2 2 . do dne 28. oktobra 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S m r k a v o s t . 

Kamnik: DepaJa vas (Depala va« 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Rigonce (Rigonce 5 dvorcev), Videm 
(Sremič 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Kamnik 1 dvo
rec), Križ (Križ 1 dvorec). Kočevje: Loški potok 
(Travnik 1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela (Ko
roška Bela 1 dvorec), Bled (Mlino 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Loke v Tuhinju (Loke v Tuhinju 1 dvo

rec), Moravče (Vrhe * dvorec), Stranje (Zagorica 
1 dvorec). Krško: Radeče (Njivice 1 dvorec), Št. Jer
nej (Št. Jernej 1 dvorec). Litija; St. Lambert (Tirna 
1 dvorec). Ljubljana, okolica: Devica Marija v Polju 
(Zgornji Kašelj 1 dvorec), Šmarje (Tlake; 1 dvorec), 
Želimlje (Rogatec 1 dvorec). Logatec: Dolenji Loga
tec (Cevica in Dolnji Logatec po 1 dvorec). Planina 
(Laze 1 dvorec). Radovljica: Lesce (Hlebce 1 dvo
rec). 

Č e b e 1 n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 31. oktobra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Zaje s. T. 

Letnik X. 
ree). Slovenjgradec: Slovenjgradec (Slovenjgradec 
5 dvorcev), Topolščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Nedelišče (Dunjkovec 1 dvorec). Ptuj : 
Destinci (Destinci 1 dvorec), Janežovci (Janezovci 
1 dvorec), Sv. Janž na Dravskem polju (Zlatoličje 
1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: Donačka gora (Dc-
načka gora 1 dvorec), Smairje, okolica (Senovica 
1 dvorec), Ponikva ob južni železnici (Hotunje 
1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Dolnja Lendava; črenšovci (Crenšovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u, dne 29. oktobra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

L. br. 19/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. oktobra 1928. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevnlškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnlca 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnlca 

i Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

| Skupaj . 
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67 
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31 

77 
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14 
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56 
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26 

21 

47 
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5 
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5 
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V M a r i b o r u , dne 25. oktobra 1928. 

Po odredbi velikoga'župana mariborsko oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, H r v a t a ! S l o 
venaca» z dne 31. oktobra 1928., št, 253. 

Vet. br. 51/47. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 29. oktobra 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih , magistratov eo natisnjena! z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedem v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Prelog: Draškovec (Cukovoc 3 dvorci), Mala Su-
botica (Držimurec 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Dolnja Lendava: Pince (Macof 1 dvorec). Murska 

Sobota: Gornji Petrovci (Gomji Petrovci 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Vrbnje 1 dvorec in Žalec 3 dvorci). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 1 dvorec). 
Ljutomer: Bunčani (Bunčani 5 dvorcev), Gornja 
Radgona (Gornja Radgona 2 dvorca). Maribor, desni 
breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lovrenc 5 dvor
cev), Recenjak (Recenjak 1 dvorec). Maribor, levi 
breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), 
Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi (Selnica 
1 dvorec). Prelog: Mala Subotica (Podbrest 1 dvo
rec). Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). Ptuj : 
Mezgovci (Mezgovci 18 dvorcev), Slomi (Žamenci 
1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 2 dvor
ca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 1 dvo-

,Preds. 703/4/28—2. 3 - 2 

Razpis. 
Odda se s l u ž i t e l j s k o m e s t o pri okraj

nem sodišču pri S v . L e n a r t u v S l o v e n s k i h 
g o r i c a h ; prav tako se oddado vsa druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri .kateremkoli sodišču 
tekom tega razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno opremljene in kol-
kovane prošnje naj se vlože do dne 

1 5 . n o v e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Opozarja se na to, d a je sprejem v državno 
službo vezan na pogoje člena 347., dragega od
stavka, in člena 348. finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. oktobra 1928. 

S 10/28—50. 2 2 1 5 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Lina (Draga) V r e č k o , trgovka 

v Celju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s .sklepom opr. št. 

g 10/28—2 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
oddelek -L. 

dne 24. oktobra 1928. 
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C 340/28—1. "2217 
Oklic 

Ilona Nagy, rojena Nagy, inžonjerjeva žena, v 
Baji na Ogrskem, zastopana po drju. Arminu Sfcras-
serju, odvetniku v Dolnji Lendavi, je vložila zoper 
drja. Ludovika N a g y j a, zdravnika v Csesztregu 
na Ogrskem, tožbo zaradi razrušitve skupnosti. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
2 8. n o v e m b r a 19 28. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Drju. Ludoviku Nagyju se postavlja za skrbnika 

dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 

dne 24. oktobra 1938. 

T 27/28—2. 2080 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana H l a d n i k a na Pristavi št. 5, 
pošta Križe, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalne police, ki jo je prosilec baje 
izgubil- Zavarovalna polica št. 147.352 «Slavije», 
jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani, na 
ime: pok. Fran Hladnik iz Pristave št. 5, pošta Križe. 

Imetnik te zavarovalne police' se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
6. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. julija 1928. 

T 37/28—2. 2081 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložilo A n g l o - J u g o -
s l o v . A. D. u B e o g r a d u , se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne stalne priznanice, ki jo je 
društvo baje izgubilo: Stalna priznanica (reverz), 
vknjižena v zvezek V. pod št. 8 blagajnice depozita 
direkcije državnih železnic. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 19. ju
lija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 19. julija 1928. 

T 39/28—1. 2082 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antona K o č e v a r j a, sedaj v Ame

riki, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložna 
knjižica Mestne hranilnice ljubljanske v Ljiubljani 
št. 131.609 na ime: Anton Kočevar v vrednosti 10.907 
Din. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naji uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
28. julija 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodjšče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 28. julija 1928. 

začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 26. oktobra 1928. 

E 874/28—6. 2043 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Mekinje, vi. št. 200 
in 225. 

Cenilna vrednost: 36.200 Din, zavezančeve polo
vice torej 18.100 Din; najmanjši ponudek: 12.068 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 26. septembra 1928. 

E 411/28. 2188 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga- Stara cesta, vi. št. 6 in 31. 

Cenilna vrednost: 3 5.930 Din 25 p; najmanjši po-
nudek: 10.620 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 23. oktobra 1928. 

E 417/28. 2186 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 4. n o v o m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba četrtine ne
premičnine: zemljiška knjiga Logarovci, vi. št. 12 
in 184. 

Ceiiiliiia vrednost: 5729 Din 50 p; najmanjša po-
r.udek: 3819 Din 70 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin« v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 20. oktobra 1.928. 

K 1922/25—14. 2096 

Dražbeni oklic 
Na predlog C e l j s k e m e s t n e h r a n i l n i e e 

v Celju bo dne 2 1. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na- podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemfjiška 
knjiga Teli ar je, vi. št. 303: hiša z gospodarskim po
slopjem, cenilna vrednost 74.800 Din, priteklina- (go
spodarsko orodje), cenilna vrednost 125 Din, zem
ljiške parcele, cenilna vrednost 11.068 Din 50 p —• 
skupaj 85.993 Din 50 p: najmanjši ponudek 77.329 
Din. 

Pod najmanjšim pomnikom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 8559 Din 30 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 2. oktobra 1928. 

E 367/28—7. 2234 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. n o v e m b r a 19 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Smiklavž, vi. št. 48 in 166. 

Cenilna vrednost: 18.721 Din 66 p in 3300 Din; 
vrednost priteklin: 31 Dih; najmanjši ponudek za 
obe nepremičnini: 14.701 Din 77 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 

E 7/28—7. 2232 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo na 

licu mesta v Ravnah št. 4, odnosno pri žagi v Bre-
kovcah, pošta Ziri, dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Opale, vi. št, 103. 

Cenilna vrednost: 65.000 Din: najmanjši ponu
dek: 32.834 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 23. oktobra 1928. 

E 5590/28—10. 1974 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. n o v e m b r a . 1928- ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 27 dražba polovice ne
premičnin; zemljiška knjiga Podigrac, vi. št. 37. . 

Cenilna vrednost: 45.994 Din; vrednost priteklin: 
6755 Din (že všteta v cenimi vrednosti); najmanjši 
ponudek: 30.663 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbeneni naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 14. septembra 1928. 

E 3696/28—15. 2090 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. n o v e m b r a 1 928. ob enajistih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiški knjigi: Razvanje, vi. št. 123 in 391, in 
polovice vi. št. 153, Hoče. vi. št. 1 in 308. 

Cenilna vrednost: 220.350 Din 60 p; vrednost pri
teklin: 18.960 Din (že všteta v cenimi vrednosti); 
najmanjši ponudek: 146.900 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 1. oktobra 1928. 

E 5546/28—7. Ì103 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 27 dražba- nepremič
nin: zemljiška knjiga Zgornje Hlapje, vi. št. 43. 

Cenilna vrednost: 56.164 Din 80 p; vrednost pri
teklin: 780 Din (že všteta v cenimi vrednosti); naj
manjši ponudek: 37.443 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za^ 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. oktobra 1928. 

E 542/28—28. 

Dražbeni oklic. 
2233 

Dne G. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Pribišje, vi. št, 80. 

Cenilna vrednost: 77.455 Din; vrednost priteklin: 
135 Din; najmanjši ponudek: 51.557 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 29. oktobra 1928. 

E 309/28—6. 1942 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Laknice, vi. št, 116 in 1103. 

Cenilna. vrednost: 53.820 Din; najmanjši ponu
dek: 35.880 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 26. septembra 1928. 

E 356/28—7. 
Dražbeni oklic 

2012 

Dne 3. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba neprenučnin: 
zemljiška-' knjiga Št, Rupert, vi. št. 508. 

Cenilna vrednost: 2000 Din; najmanjši ponudek: 
1334" Din. 
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Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 27. septembra 1928. 

E 1280/26. 2093 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga za davčno občino Spodnji Breg. 
vi. št. 42. in b) zemljiška knjiga za davčno občino 
Ptuj. vi. št. 388. 

Cenilna vrednost: ad a) 65.068 Din in ad b) 
152.070 Din; vrednost priteklin: 100 Din: najmanjši 
ponudek: ad a) &3.446 Din in ad b) 76.380 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okiic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek rv., 
dne 2. oktobra 1928. 

E SI4/28—12. 2184 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. n o v o m b r a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Želeče. vi. št. 171 (hiša 
št. 10 v Zagorici z gospodarskimi poslopji. 10 zem
ljiškimi parcelami in sxeujskimi pravicami). 

Ceuilna vrednost: 119.300 Din; vrednost prite
klin: 1450 Din; najmanjši ponudek: 80.500 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 20. oktobra 1928. 

E 609/28—8. 2045 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ščavniea, vi. št. 62. 

Cenilna vrednost: 43.100 Din 20 p; vrednost pri
teklin: 2882 Din; najmanjši ponudek: 30.654 Din 
66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek II., 
dne 1. oktobra 1928. 

F 430/28—13. """" 221!) 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: Ljudska posojilnica v Celju, 
zavezana stranka: Frane V o v k in Marija 

V o v k . posestnika v Dobrini, zaradi 12.500 Din s 
pri pad ki. 

Na dražbi, ki se je vršila dne 24. oktobra 1928., 
ni bilo ponudnika. Zato je izvršba s prisilno dražbo 
nepremičnine vi. št. 108, davčna občimi Dobrin;., 
dovoljena s sklepom z dne 12. junija 1928., po § 1ol. 
i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega nareka se 
uvedba prisilne dražbe ne more predlagati. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 24. oktobra 1928. 

E 830/28—9. 2185 
Dražbeni oklic 

Dne 3. d o e e m b r a 19 2 8. ob štirinajstih bo 
na licu mesta v Zagorieah št. 17 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Želeče, vi. št. 172 (hiša št. 17 
v Zagorici z drvarnico in 12 zemljiškimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 72.400 Din; najmanjši ponu
dek: 48.267 Din. 

Dražba se bo vršila najprej po skupinah, potem 
pa za celotno posestvo. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbenj oklic, ki j« 
nabit na uradni deeki tega eodiSča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 20. oktobra 1928. 

E 536/28-6. 3 1 7 9 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

na lieu mesta na Pragerskem št. 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Spodnja Polskava, vi. št, 258, 
sestoječih iz poslopij (gostilne in trgovine) in zem
ljiških parcel, kakor tudi dražba priteklin in gostil
niškega inventarja. 

Cenilna vrednost: 273.520 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 2080 Din; najmanjši ponudek: 140.978 Din 
66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deeki tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek H., 

dne 24. septembra 1928. 

E 340/28—7, E 374/28—6 in E 421/28—9. 2193 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 bo dražba 

naslednjih nepremičnin, in sicer: 
dne 2 2. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih: vi. 

št. 20, 104, 125 in 132 in 2/ir,ink vi. št. 141, katastr
ska občina Križka vas (hiša št. 2 v Novi vasi z, go
spodarskim poslopjem, zemljiščem in priteklino), 
skupna cenilna vrednost 105.843 Din. najmanjši po
nudek 70.562 Din; 

dne 13. d e c e m b r a 19 2 8. ob desetih: polo
vice zemljišča vi. št. 4 in 6, katastrska občina Križka 
vas (hiša št. 2 v Križki va.si z gospodarskim poslop
jem, zemljiščem ,in priteklino). Iskiipna polovična 
cenilna vrednost 29.471 Din 50 p, najmanjši ponu
dek 19.648 Din 34 p; 

i dne 14. d e e e m i t r a 1 9 2 8 . ob desetih: vi. 
|št. 37 in 130, katastrska občina Temenica, vi. št. 85 

in 103, katastrska občina Subrače, in vi. št. 287. 
katastrska občina Bukovica (hiša št. 3 v Dolenji 
vasi pri Temenici z gospodarskim poslopjem, zem
ljiščem in priteklino), skupna cenilna vrednost 
132.912 Din, najmanjši ponudek 88.608 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deeki tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek II., 
dne 5. oktobra 1928. 

Popravek. 
Pri vpisih v trgovinski register, priobčenih v 

Uradnem listu 98 z dne 17. oktobra 1928. (stran678) 
se mora glasiti, pod št, 767. besedilo firme pravilno: 
D a v o r i n J oh a n (ne: Zokan) i n d r u g o v i , 
družba z o. z. v likvidaciji. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
St. 4219/1. 2116 2—2 

Razglas. 
Na javni dražbi se bodo oddajali v zakup za 

dobo nadaljnjih 4 let in 3 mesecev, t. j . za čas od 
dne 1. januarja 1929. do dne 31. marca 1933. lovi 
naslednjih občin, in sicer: 

a) pri podpisanem sreskem poglavarju v sobi št. 3: 

Občina 

Butoraj 
Črnomelj 
Tribuče 

Loka 
Petrova 

vas 
Talčjl vrh 

î eplje 
Dobliče 

Tanca gora 

| Dan 

|24. novembra 
'24. novembra 
24. novembra 
26. novembra 

26. novembra 
26. novembra 
27. novembra 
27. novembra 
27. novembra 

Ura 

13. 
14. 
15. 

Občina 

Adlešiči 
; Podzemelj 
1 Vin i i vrh 

13.; Kot 

14. 
15. 
13. 
14. 
15. 

i Planina 
Semič 

Dan 

28. novembra 
28. novembra 
28. novembra 
29. novembra 
29. novembra 
29. novembra 

Dol !30. novembra 
Dolnja 

1 Podgora 
Radence 

30. novembra 
30. novembra 

Uraj 

13. 
14. 
15. 
13. 
14. 
15. 
13.! 

14. 
15. 

b) v pisarni občinskega urada v Metliki: 

i Občina Dan JUrai| Občina Dan 

: Božjakovo ! 3. decembra j 13. Ćrešnjevec 4. decembra 
Drašiči , 3.decembra j 14.' Lokvica 4.decembra 

; Metlika i 3. decembra 15.] Suhor 14. decembra 

Ura| 

Ц 
14.1 
15.| 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled pri sreskem poglavarju v Črnomlju v sobi št. 3. 

V Č r n o m l j u , dne 11. oktobra 1928. 
STeski poglavar: dr. Hacin s. r. 

Razne objave. 
Vabilo na VIL redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

«Kovina», 
prva jugoslovanska metalnrgična industrija, 

d. d. v Mariboru, 
dne 2 7. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob petnajstih (ob 
3. uri popoldne) v pisarniškem poslopju podjetja na, 

Te-znu. 
S p o r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzo'i-MveiH'pi sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. 
4.) Volitve v upravni svet, 
o.) Volitve v nadzorstveni svet, 
6.) Slučajnosti. 2220 

* * * 
Posest vsakih 10 delnic daje pravico do enega 

glasu. Delničarji, ki. hočejo izvrševati pravico glaso
vanja, morajo položiti svoje delnice najmanj štiri 
dni pred sestankom občnega zbora pri družbeni bla
gajni v Mariboru. 

V M a r i h o r n, dne 3. novembra 1928. 
Upravni svet. 

Razglasitev razdružitve in poziv upnikom. 
Po § 91. zakona z dne 6. marca 1906., drž. zak. 

št. 58, se razglaša, da se je firma: «Vrt» D ž a -
m on j a in d r u g o v i , družba z o. z. v Mariboru, 
razdružila in da je prešla v likvidacijo. 

Besedilo Likvidacijske firme: «Vrt» Džainonja in 
drugovi, družba z o. z. v Mariboru v likvidaciji. 

Upniki firme se pozivljejo. naj prijavijo podpisa
nima likvidatorjema terjatve v treh mesecih. 

Josip Rosenberg s. r. in Gjuro Džamonja s. r., 
2221 oba trgovca v Mariboru. 

2218 Objava. 
Izgubil sem kolokvijsko izpričevalo tehnične fa

kultete universe v Ljubljani iz šolftkega leta 1927./ 
/1928. (iz enciklopedije elektrotehnike) na ime: Božo 
Pirkmajer iz Frama pri Mariboru. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Božo Pirkmajer s. r. 

2 2 1 6 Objava. 
Izgubil sem obmejno legitimacijo, ki jo je izdalo 

.sresko poglavarstvo v Murski Soboti. 
Proglašam jo za neveljavno, i 

Vojteh Večaj s.r., 
podproglednik finančne kontrole 

v Cankovi (Pirekmurjie). 

Odporni urednik: Aatou Funtek т Ljubljani. - Tiska in ixdaja: Delniška tiskarna, d.d. т LJubljani; njen predstavnik: Mlroalav Ambroži« Y Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

104. V Ljubljani, dne 6. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slove

naca». 
Razglasi osrednje vlade. 

bina: 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 250 z dne 27. oktobra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ok

tobra 1928.: Odlikovani so v območju gradibene di
rekcije v Ljubljani: 

z zlato svetinjo za marljivo službovanje cestni 
nadzorniki: Matija K o s , Ivan T a v č a r , Rudolf 
J e n k o , Fran O t o r ep e c in Filip F a t u r ; 

s srebrno svetinjo za marljivo službovanje ce
starji: Josip Nov) a k, Ivan Р о Ј а ј п е т , Ivan 
D e r š e k, Ferdinand 'N e k o v i £ in Lovro Mi
h o v c. 

Številka 252 z dne 30. oktobra 1928.: 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 25ega 
in 26. septembra 1928.: V državljansko zvezo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Vasilij P. Š i r o k i , inženjer v Mežici; 2.) D orde 
V. K u d a g e v, geometer v Rogatcu; 3.) Josip B i 1, 
inženjer v Mariboru, skupno z ž/eno Katarino in dve
ma maloletnima otrokoma; 4.) Rudolf S c h a d o w -
s k i, strojevodja v Mariboru, skupno z ženo Juli-
jano in maloletnim sinom Edvardom. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 30. ju
nija, 27. julija in 27. avgusta 1928.: Iz državljanske 
zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev smr.jo 
izstopiti zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
1.) Karel T e r g o v s k i , poštni uradnik v St. Mar-
garethnu, rojen v St. Margarethnu (Avstrija) in pri
stojen v Celje, skupno z ženo Frančiško in malo-
letno hčerko Marijo; 2.) Vincenc D a c a r , mesarski 
pomočnik v Zellu (Avstrija), roj<en v Ljubljani in 
pristojen v Naklo, sroz Kranj:; 3.) Jožef S i e b e n -
r e i c h , mizarski pomočnik v St. Ruprechtu (Av
strija), rojen v Rogatcu in tja pristojen. 

Številka 253 z dne 31. oktobra 1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ok
tobra 1928.: Pomaknjeni: so: iz 5. skupine I. kate
gorije v 4. skupino I. kategorije profesorji Josip 
M a m na П. državni realni gimnaziji v Ljubljani, 
Josip B r e z n i k na državni realki v Ljubljani in 
Matko H e r i c na državni realki v Mariboru; iz 
6. skupine I. kategorije v 5. skupino I. kategorije 
Viktor C o t i č, profesor na državni' realki v Mari
boru. 

Objava ministrstva za. notranje posle z dne 25ega 
septembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Anton Z i -
Sp n, krojač v Rožni dolini, skupno z ženo Leopol-
dino in tremi maloletnimi otroki. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 19ega 
oktobra 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev sme izstopiti zaradi spre
jema avstrijskega državljanstva dr. Walter K a d i u -
n i g g , zdravnik v Kukmimu (Avstrija), тојеп v 
Konjicah in tja pristojen. 

Številka 254 z dne 1. novembra 1928.:. 
Odlok ministra za finance z dne 22. oktobra 1928.: 

Pomaknjeni so iz 4. skupine II. kategorije v 3. sku
pino H. kategorije cariniki: pri glavni carinarnici 
I. vrste v Ljubljani Avgust B e r 1 o t in Žarko 

P r i c a; pri glavni carinarnici I. vrste v Maribora 
Ivan T e v ž, Dušan K o v a č e v i ć, Zvonimir M e -
d a n i ć in Alojzij H r o v a t; pri glavni carinarnici 
II. vrste v Gederovcih Josip R a n d i ć; pri glavni 
carinarnici H. vrste na Rakeku Andrej B o l e . 

Številka 255 z dne 2. novembra 1928.: 
Odlok )ninistra za socialno politiko z dne 29. ok

tobra 1928.: Upokojen je po členih 135., 136., 139., 
140. m 234. uradniškega zakona in po členu 340. 
finančnega zakona za leto 1928./1929. Josip B e -
g u š, ekonom v 3. skupini Ш. kategorije Dečjega 
doma v Ljubljani. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 22. ju
nija in z dne 3. julija 1928.: Iz državljanske zveze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev smejo iz
stopiti zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
1.) Adolf T e r g o v s k i , gostilničar v St. Marga
rethnu (Avstrija), rojen pri Sv. Danielu in pristojen 
v Celje, skupno z ženo Terezijo; 2.) Jožefina P l a č 
n i k v Wangnu (Nemčija), rojena v Lipnici in pri
stojna v Braslovče, srez Celje, skupno s štirimi 
maloletnimi otroki; 3.) Marija G a j š e k, gospodinja 
v Gradcu, rojena v Hošfalovicah in pristojna v Gru-
šovje, srez Ptuj; 4.) Fran F I e j g a r , čevljar v 
Gradcu, rojen v Portoci in pristojen v Mursko So
boto, skupno z ženo Ano in dvema maloletnima 
otrokoma; 5.) Ignacij K o š a k , krojač v Mochlornu 
(Avstrija), rojen v Unterhausu in pristojen v VUdon, 
srez Ptuj, skupno z ženo Alojzijo; 6.) Ludovik V u -
č e k , rudar v Judendorfu (Avstrija), rojen v Mekot-
njaku in pristojen v Staro cesto, srez Ljutomer, 
skupno z ženo Hildega(rdo; 7.) Marija i F i l i p i č 
v Gradcu, rojena v Höherbergu in pristojna v 
Radoslavce, srez Ljutomer. 

Številka 256 z dne 3. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 18ega 

oktobra 1928.: Odlikovana je z redom sv. Save 
IV. vrste Maša G r o m , članica «Splošnega; žen
skega društva» v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14ega 
oktobra 1928.: Pomaknjena sta iz 5. skupine I. kate
gorije v 4. skupino I. kategorije deželnosodna svet
nika Alojzij N e n d l pri okrožnem sodišču v Celju 
in dr. Jakob K o n d a pri deželnem sodišču v Ljub
ljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16ega 
oktobra 1928.: Pomaknjen je iz 2. skupine Ш. kate
gorije v 1. skupino Ш. kategorije Milan F e r j an, 
arhivski uradnik pri sreskem poglavarju v Slovenj-
gradcu. 

Odlok predsednika ministrskega svetac ministra 
za notranje posle, z dne 16. oktobra 1928.: Pomak
njena sta.: iz 3. skupine ПТ. kategorije v 2. skupino 
П1. kategorije Otmar G e r i č, arhivski uradnik pri 
sreskem poglavarju v Čakovcu, in iz 4. skupine 
lil? kategorije v 3. skupino Ш. kategorije Dragotin 
N i k i es, arhivski uradnik pri sreskem poglavarju 
v Prelogu. 

Odlok ministra pravde z dne 16. oktobra 1928.: 
Postavljen je za kanclista v območju višjega dežel
nega sodišča v Ljubljani Rudolf D e č m a n, pisar
niški pripravnik v 3. skupini III. kategorije pri 
okrožnem sodišču v Celju. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 1. in 
2. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Ivan 
B e r 1 a n, dnevničar pri sreski ekspozituri v Škofji 
Loki, skupno z ženo Katarino in tremi maloletnimi 
otroki; 2.) Danica M e r c i n a, učiteljica v Cerknici. 

Razglasi osrednje vlade. 
Časopis, ki ga je dovoljeno uvažati in 

razširjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 10.362 z dne 25. oktobra 1928. je dovoljeno, uva
žati v našo državo in razširjati v njej madžarski 
književni časopis «Uj Idök», ki izhaja enkrat na 
teden v Budimpešti, ker je beletristične vsebine ter 
se ne bavi s politiko. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 27. oktobra 1928.; D. Z. br. 10.362. 

Listi, ki jib je prepovedano uvažati 
in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.332 z dne 25. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej' list «Novi 
iSvijet», ki izhaja v našem jeziku v Chicagu (Ame
rika), ker prinaša članke zoper koristi naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 27. oktobra 1928.; D. Z. br. 11.332. 

* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.333 z dne 26. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej tedenski 
list «Le Cri des peuples>, ki izhaja v Parizu, ker 
piše zoper koristi naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 27. oktobra 1928.; D. Z. br. 11.333. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.339 z dne 26. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej delavski 
list «Arbeiterwille», ki izhaja v Gradcu (Avstrija), 
ker je izpremenil pisavo ter piše zoper koristi naše 
države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 27. oktobra 1928.; D. Z. br. 11.339. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.372 z dne 26. oktobra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej list 
«Monde», ki izhaja v francoskem jeziku v Parizu 
in ki mu je direktor in glavni urednik Henri Bar
busse, ker prinaša članke zoper koristi naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 27. oktobra 1928.; D. Z. br. 11.372. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 1. novembra 1928., št. 254. 



104. 714 Letnik X. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 20/2S. 

Desetdnevno poročilo o stanja bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi* 
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 11. do dne 20. oktobra 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 

•JUS 
o . « 
.* в 
c « 
co CuO 

170 

85 

344 

110 

35 

79 

18 

31 

4 

9 
58 

199 
154 

14 

1310 

to 

•п 
CL 

90 

52 

171 

29 

17 

37 

3 

20 

3 

5 
7 
1 

435 

Tekoči mesec 

O. 
3 

J* 
И 

260 

137 

515 

139 

52 

116 

21 

51 

7 

14 
65 

200 
154 

14 

1745 

'S 
OJ 

XJ 
кл 
3 
O. 

•o 

o 

84 

49 

163 

25 

24 

36 

7 

17 

5 

3 
4 
1 

|418 

5 
TU 

s 

5 

2 

9 

1 

2 
1 

20 

*?3* 
O . 
3 

J£ 
CO 

89 

51 

172 

25 

24 

37 

7 

17 

5 

3 
4 
3 
1 

438 

XL 

1 3 *-» 
CO 

O 

171' 

86 

343l 

114 

28 

79; 
i 

14, 

34 

1 
2! 

11 
61 

197 
153 

14 

13071 

1928. v svoji gostilni, niti sumarno niti podrobno 
označenih con posameznim predmetom tako, da bi 
jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 6. navede
nega zakona na 12 ur zapora in na 25 dinarjev de
narne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v na
daljnjo kazen 12 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek IL, 
dne 22. oktobra 1928. 

2170 Vpisi v trgovinski register. 

V Mariboru, dne 25. oktobra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
P.reds. «68/4/28—2. a—i 

Razpis. 
Odda se m e s t o v o d j e z e m 1 j i š k e k n j i g o 

pri okrožnem sodišču v C e 1 j u. 
Prosilci, ki pa morajo biti že uradniki v 3. sku

pini II. kategorije, naj vlože svojeročno spisano, 
pravilno, kolkovane in opremljene prošnje po služ
beni poti do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 8 . . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 4. novembra 1928. 

Preds. 703/4/28—2. 
Raspis. 

3—3 

Odda sa s l u ž i t e l j s k o m e s t o pri okraj
nem sodišču pri Sv. L e n a r t u v S l o v e n s k i h 
g o r i c a h ; prav tako se oddado vsa druga enaka 
mesta, ki bi se izpraznila pri kateremkoli sodišču 
tekom tega razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno opremljene in kol
kovane prošnje naj se vlože dò dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Opozarja se na to, da je sprejem v državno 
službo vezan na pogoje člena 347., drugega od
stavka, in člena 348. finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 27. oktobra 1928. 

U 52/28—5. 2223 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 16. marca 1928.. da je FrančSka K o p r i v-
n i k , rojena Žižek. 49 let stara, gostilničarka in po-
sestnica v Pamečah št. 18, kriva prestopka po čle
nu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije, storjenega s tem, 
da ni imela v času od dne 19. do dne 27. februarja 

I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

816. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Franc Berger i sin. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

15. oktobra 1928. 
Družbenika: Franc Berger, posestnik in gostil

ničar, in Ferdinand Bergor — oba v Celju, Gospo
ska ulica št. 34. 

Za zastopanje je upravičen vsak. družbenik zase. 
Podpis firme: Pod štampiljirano besedilo firme se 

podpisuje vsak družbenik zase. 
C e l j e , dne 17. oktobra 1928. 

817. Sedež: Jesenice (št. 151). 
Besedilo firme: Franc Šmajdek in drug. 
Obratni predmet: ključaničarsko podjetje, izdelo

vanje in prodajanje vseh predmetov, spadajočih h 
ključaničarstvu, instalacija vodovodnih* naprav, na
kupovanje in prodajanje dotičnih predmetov. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. septembra 1928. 

Družbenika: Franc Šmajdek in Rudolf Marušič 
— oba ključaničarja na Jesenicah. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika 
skupno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
oba družbenika svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1928. 

818. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Belak, Inkret in drug, instalacij

sko podjetje v Laškem. 
Obratni predmet: elektrotehnična in vodovodna 

instalacija. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. februarja 1924. 
Družbeniki: Franc Belak, elektrotehnik v Celju, 

Leopold Inkret, vodovodni instalater v Celju, in 
Adolf Majcen, ključaničar v Laškem. 

Za zastopanje je upravičen Adolf Majcen kolek
tivno s Francetom Belakom ali Leopoldom Inkretom. 

Besedilo firme podpisuje Adolf Majcen kolektivno 
s Francetom Belakom ali Leopoldom Inkretom. 

Podružnica pod firmo: Belak & Inkret s sede
žem v Celju vpisanega glavnega zavoda. 

C e l j e , dne 10. oktobra 1928. 

819. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanska tvornica vozlanih 

preprog, družba z o. z. v Ljubljani. 
Obratni predmet: 
a) zgradba tvornice v Preboldu za preproge in iz

delovanje preprog, zlasti po patentu «Banyai»; 
b) izdelovanje potrebnih polfabrikatov; 
c) trgovina s temi izdelki; 
d) pridobivanje in ukoriščanje dotičnih izumov 

in patentov; 
e) obratovanje z nakupovanjem, pripravljanjem 

in izdelovanjem vsega gradiva, potrebnega za take 
in enake izdelke, in % opravljanjem doti/onih trgovin
skih in obrtnih poslov. 

Družbena pogodba z dne 12. oktobra 1928., opr. 
št. 7142. . 

Osnovna glavnica znaša 240.000 Din ter je v go
tovini popolnoma vplačana. 

Poslovodja: Josip Dekleva, generalni ravnatelj 
v Zagrebu, Tuškanac br. 6/b. 

Družba ima enega ali več poslovodij, ki jih ime
nujejo diružbeniki. V družbeni pogodbi določeni po
slovodja Josip Dekleva •zastopa družbo sodno in 
izvensodno samostojno sam teT podpisuje njeno fir
mo tako, da postavlja pod besedilo firme, ki je lahko 
po komerkoli napisano, natisnjeno, s strojem napi
sano ali štampiljirano, svojeročno svoj znak. —• če 
imenujejo družbeniki še druge poslovodje, zastopajo 
družbo le kolektivno ali po dva in dva poslovodji 
ali pa en poslovodja kolektivno z enima pTokuristom, 
ki ga imenujejo družbeniki. Ti poslovodje podpisujejo 

firmo tako, da postavljata pod njeno besedilo, iz
raženo na zgoraj navedeni način, ali po dva poslo
vodji ali pa en poslovodja in en postavljeni Proku
rist skupno vsak svojeroČni znale, prokurist vedno s 
prislavkom, Id označuje prokuro. 

L j u b 1 j a n a, dne 23. oktobra 1928. 

820. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: L. Slanovec Jugospecial, družba 

z o. z. 
Obratni predmet: kupovanje in prodajaaje blaga 

vsake vrste, posebno manufaktumega blaga in slik 
na platnu itd., trgovinska agentura in komisija trgo
vine. 

Družbena pogodba z dne 24. septembra 1928., 
pos!. št. 1458. 

Glavnica znaša 10.000 Din ter je v gotovini po
polnoma vplačana. 

Poslovodja: Armido Basilisco, trgovec v Ljub
ljani, Mestni trg št. 17. 

Za zastopanje je upravičen poslovodja Armido 
Basilisco. 

Družbo zastopa in zanjo podpisuje, dokler je en 
poslovodja, ta sam, če pa je zadržan, postavljeni 
prokurist; če je več poslovodij, jo zastopata in pod
pisujeta zanjo ali po dva poslovodji ali en poslovodja 
in prokurist tako, da postavljata pod natisnjeno, 
štampiljirano ali po komerkoli napisano besedilo 
firme svoja podpisa, prokurist vedno s pristavkom, 
ki označuje prokuro. л . 

L j u b l j a n a , dne 2. oktobra 1928. 

821. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovanska književna zaloga, druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: Dražba izdaja m zalaga vsako

vrstne duševne proizvode in trguje z njimi, nadalje 
trguje s pisarniškimi potrebščinami ter vzdržuje 
lastno tiskarno in knjigoveznico, končno tudi po
spešuje slovensko vzajemnost s tiskom. 

Družbena pogodba z dne 13. septembra 1928., opr. 
št. 14.142. 

Osnovna glavnica znaša 25.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodja: Jožko Lindič, zasebni uradnik v 
Ljubljani, Poljanski nasip št. 10. 

Za zastopanje je upravičen poslovodja Jožko 
Lindič, ki podpisuje za dražbo tako, da postavlja 
pod njeno napisano, natisnjeno ali s štainpiljko od
tisnjeno besedilo firme svojeročno svoj podpis. 

L j u b 1 j a n a. dne 28. septembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

822. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, podružnica v Celju: 
Josip Pollandt je pooblaščen, sopodpisovati firmo 

kot njen uradnik po instrukcijah, ki veljajo za to 
podružnico. 

Izbrisal se je Ivan Wusser kot pooblaščenec za 
sopodpisovanje podružnične firme po instrukcijah, 
ki veljajo za to podružnico. 

C e l j e , dne 3. oktobra 1928. 

823. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Triglav», trgovačko društvo 

šumskim proizvodima Simič i Ferber u Celju: 
Sedež odslej: Slovenjgradec. 
Besedilo firme odslej: «Triglav», trgovačko dru

štvo šumskim proizvodima Ferber & Herzog, Slo
venjgradec. 

Opustila in izbrisala se je podružnica v Slovenj
gradcu z besedilom: «Triglav», trgovačko društvo 
šumskim proizvodima SimiČ & Ferber, podružnica v 
Slovenjgradcu. 

C e l j e , dne 10. oktobra 1928. 

824. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Ljudevit Marx, tovarna lakov, 

delniška družba v Domžalah: 
Izbrisal se je član upravnega sveta Hugon Ber-

natzik. 
L j u b l j a n a , dne 2. oktobra 1928. 

825. Sodež: Kranj. 
Besedilo firme: Jugoslovanska-češka tvornica 

bombažnih tiskanin, d. d., Kranj: 
Po sklepih Ш. rednega občnega zbora z dne 

31. avgusta 1927. in po odloku ministrstva з;а trgo
vino in industrijo z dne 14. decembra 1927., VI. 
št. 4868, in z dne 2Ш. julija 1928., VI. št. 2921, od
nosno po odloku velikega župana ljubljanske oblasti 



104, . 
z dne 6. avgusta 1928., O. br. 1981/1, so se spre
menila družbena pravila v §§ 1., 2. in 8. Firma 
družbe, ki se je glasila prvotno: Jugoslovanska-
eeška tvornica bombažnih tiekanin, d. d., Kranj, se 
je izpremenila i>o sklepu III. rednega občnega zbora 
z dne 31. avgusta 1927. tako, da se glasi odslej: 
Jugočeška. Jugoslovansko-češka tekstilna industrija, 
d. d., Kranj. 

L j u b l j a n a , dne 12. oktobra 1928. 

826. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: «Vulkan», tvornica za gumijeve 

izdelke, družba z o. z. v Kranju: 
Na podstavi notarskega zapisa z dne 12. julija 

1928., posi št. 6972, prist, .reg. št. 1352, sta še iz
premeniJa §§ 11. in 12. družbene pogodbe. 

Vpisala sta se poslovodji Julius Beer, Wien, L, 
Passauerplatz 6, in Franc Uršič, višji davčni upra
vitelj v p. v Ljubljani; izbrisali pa so se poslovodja 
Franc Šumi in prokurista Julij Beer in Robert Веет. 

VpisaJa se je prokura, podeljena direktorju ing. 
Karlu Griinebergu v Kranju. 

L j u b 1 j a n a, dne 29. septembra 1928. 

827. .Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: «Njiva», družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 18. septembra 1928. se 

je izpremenila družbena pogodba v točki «Tretjič» 
tako, da se je zvišala osnovna glavnica na 45.000 
Din. 

Izbrisal se je poslovodja Ivan Bolha; vpisal pa 
se jo novi poslovodja Ivan Steiner, zasebnik v 
Domžalah. 

L j u b 1 j a n a, dne 2. oktobra 1928. 

828. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prodajni zavod združenih tovarn 

barv, družba z o. z.: 
Prokura se je podelila Slavku Veselicu v Ljub

ljani, Dunajska cesta št. 1/b. 
L j u b 1 ј л n a, dne 27. septembra 1928. 

829. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Rastlinska destilacija «Gloria», 

družba z o. z.: 
Na podstavi notarskega zapisa "z dne 13. julija 

1928., posi. St. 6976, se je izpremenila družbena po
godba i dne 26. oktobra 1927. v točkah «Tretjič», 
«Četrtič», «Petič», «Šestič», «Sedmič» in «Devetič». 

Po sedanjem besedilu točke «Četrtič» sestoji po
slovodstvo družbe iz treh poslovodij, ki jih imenu
jejo družbeniki. V družbeni pogodbi z dne 25. okto
bra 1927. sta bila postavljena družbenika Anton Sor
gale in Drago Čeferin za poslovodji, katerih odpoklic 
je dopusten le. iz tehtnih razlogov. V tej pogodbi se 
postavlja za poslovodjo družbenik Janko Vičič; tudi 
njegov odpoklic je dopusten le iz tehtnih razlogov. 

Po sedanjem, besedilu točke «Petič» zastopata 
firmo po dva poslovodji kolektivno. Firma, katere 
besedilo je lahko napisano, natisnjeno ali 8 štam-
pilijo odtisnjeno, se podpisuje tako, da postavljata 
po dva poslovodji skupno pod njeno besedilo vsak 
svojeročno svoje znamenje. •• 

Osnovna glavnica se je zvišala na 15.000 Din ter 
je v gotovini, popolnoma, vplačana. 

Vpisal se je poslovodja Janko Vičič v Ljubljani, 
Kolodvorska ulica št. 7. 

L j u b 1 j a n a, dne 1. oktobra 1928. 

«30. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stavbna družba, d. d.: 
Na občnem zboru z dne 27. junija 1928. in v seji 

upravnega sveta, pooblaščenega; za to po občnem 
zboru, so se izpremenili §§ 2., 5., 12., 14., 15., 23., 24., 
25., 27., 28., 30. in 33. družbenih pravil. 

Te izpromembe je odobril minister za trgovino 
in industrijo z odlokom z dne 16. julija 1928., VI. 
fcr.S595. 

Sedež družbe se jje premestil iz Beograda v 
Ljubljano. 

Izbrisali sta se dosedanja centrala v Beogradu 
in podružnica v Ljubljani; vpisala pa se je centrala 
v Ljubljani. 

Vse družbene objave se vrše v «Uradnem listu 
ljubljanske in mariborske oblasti» v Ljubljani. 

Vpisala, sta se nova člana upravnega sveta 
(upravnega odbora) Josip Guttmann, ravnatelj 
Agrarne in industrijske banke, d. d. v Beogradu, 
in Egon Karnitschnigg, višji inženjier firme: Red
lich & Berger, stavbno podjetje na Dunaju, ki sta 
bila izvoljena na občnem zbora z dne 27. junija 1928.; 
izbrisali pa so se člani upravnega sveta Andrej šara-
bon, Dragotih Hribar in Josip Heimann. 
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Prokura centrale je podeljena ing. Miroslavu 
Hengererju, ravnatelju družbe v Ljubljani, in 
drju. Aleksandru Lunačku, tajniku družbe v Ljub
ljani. 

Izbrisala se je prokura ing. Saba Jelića. 
L j u b l j a n a , dne 5. oktobra 1928. 

831. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Josip Vidmar, 
Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje dež

nikov in solnčnikov: 
Besedilo firme odslej: Prva jugoslovanska to

varna dežnikov Josip Vidmar. 
L j u b l j a n a , 2. oktobra 1928. 

832. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Zacharlin», družba z o. z. Fabri-

kacija in razpečevanje mrčesnega praška: 
Izbrisala se je poslovodkinja Nada Radaj; vpi

sala, pa se je Anica Prešern, trgovka v Ljubljani, 
Beethovnova ulica št. 16. 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1928. 

833. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska tiskarna, d. d. v 

Mariboru: 
Po sklepih občnih zborov z dne 11. aprila 1922. 

in z dne 25. junija 1923. so se izpremenila družbena 
pravila v §§ 6., 9., 13., 28. in 32. 

Te izpremembe so bile odobrene z odlokom mini
strstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, 
z dne 30. januarja 1925., št, 525/25, po pooblastitvah 
ministra za trgovino in industrijo z dne 25. aprila 
1922., VI. št, 3907, ih z dne 16. decembra 1924., 
VI. št. 1233, in z odlokom velikega župana mari
borske oblasti z dne 7. septembra 1928., O. br. 22Ö4/ 
/28, po pooblastitvi ministra za trgovino in indu
strijo z dne 30. aprila 1928., br. 9890/П. 

Osnovna glavnica družbe je znašala prvotno 
2,000.000 K ter se je zvišala s sklepom drugega 
rednega občnega zbora z dne 25. aprila 1921. na 
2,500.000 K, s sklepom tretjega rednega občnega 
zbora z dne 11. aprila 1922. na 3,000.000 K in s 
sklepom izrednega občnega zbora z dne 4. decembra 
1922. na 5,000.000 K (z besedami: pet milijonov 
kron); razdeljena je na 25.000 delnic po 200 K, ki 
so se izdale v 5000 kosih po eno delnico za 200 K, 
1000 kosih po deset delnic za 2000 K in 400 kosih 
po 25 delnic za 5000 K, se glase na ime in se 
vpisujejo v delniško knjigo po svoji številki in svo
jem znesku, nadalje po delničarjevem imenu, biva
lišču in stanu. Delnice smejo preiti v last koga dru
gega le s privolitvijo družbenega upravnega sveta. 
V to svrho je treba naznaniti vsak prehod delnic 
na druigega lastnika družbenemu upravnemu svetu 
in družba je upravičena, sama prevzeti delnice za 
kurzno vrednost, če ne odobri novega lastnika. Če 
bi delnice ne imele kurza, jih mora -prevzeti delniška 
družba po nominalni vrednosti in priračuniti do dne 
prevzema preračunjeni del kupona. 

Prenos delnic na novega lastnika je vpisati v 
delniško knjigo. Družba priznava za lastnike delnic 
le one osebe, ki so vpisane v delniško knjigo. 
Družba sme, ni pa dolžna, legitimacije preizkušati. 

Vsa glavnica se mora takoj vplačati v gotovini. 
Delniška glavnica se sme zvišati po sklepu obč

nega zbora preko 5,000.000 K, t. ji. 1,250.000 Din, 
le z državno odobritvijo. Sklepanje o modalitetah 
za izdajo novih delnic in zlasti določitev кгггаа, po 
katerem naj se izvedejo, sta pridržani občnemu 
zboru. Nova delnica se ne sme izdati pod nomi
nalno vrednostjo. Zvišbo delniške glavnice je pri
javiti pristojnemu trgovinskemu sodišču in jo iz
kazati v družbenih pravilih. 

Občni1 zbor je upravičen, pridržati ob izdaji novih 
delnic delničarjem pravico do nakupa v sorazmerju 
z delnicami, ki jih že imajo, toda nikakor ne pod 
pari. 

Upravni svet sestoji iz štirih članov. 
Izbrisali so se člani upravnega sveta Franc Vo-

glar, Franc Pišek, Lovro Petovar, Ivan Šoštarič in 
dr. Franjo Lipoid. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1928. 

834. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Slavenska amerikanska petrolej

ska družba z omejeno zavezo v Mariboru: 
Družba se je razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Besedilo likvidacijske firme: Slavenska ameri

kanska- petrolejska družba z omejeno zavezo v likvi
daciji 

Likvidator: Alfonz Lorger, dosedanji poslovodja 
družbe. 

Letnik X. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo tako, da. postavlja pod njeno napisano, od
tisnjeno ali štampiljirano. besedilo svoje ime. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1928. 

835. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Stavbeno podjetje Accetto in 

drugovi, družba z o. z.: 
Izbrisal se je poslovodja ing. Viktor Accetto. 

» M a r i b o r , dne 11. oktobra 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

836. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Auto — Trbovlje, družba z ome

jeno zavezo: 
Ker se je obrat opustil. 
C e l j e , dne 3. oktobra 1928. 

837. Sedež: Žiri. 
Besedilo firme: Avtomobilna družba z o. z. Žiri: 
Ker j,e konkurz odpravljen. 
L j u b l j a n a , dne 2. oktobra 1928. 

2 1 7 1 Vpisi v zadružni register. 
I. Vpisale so se nastopne zadruge: 

838. Sedež: Kranj. 
Beseđilo firme: Stavbna zadruga «Delavski dom», 

registrirana zadruga z omejeno zavezo v Kranju. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato 
1.) ustanovi skupni Delavski dom; 
2.) ustanovi delavsko kuhinjo in priskrbuje 

članom nabavo živil; 
3.) ustanovi zavetišče in prenočišče za delavstvo; 
4.) kupuje nepremičnine in stavbni material; 
5.) zida zadružnikom hiše na svoj ali na njih 

lastni račun, odnosno kupuje zanje hiše; 
6.) prireja gospodarske in gospodinjske, socialne 

in prosvetne tečaje. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 16. septembra 

1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila sa izvršujejo z nabitkom v uradnih 

prostorih in z objavo v «Narodnem gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in šestih odbornikov; člani načelništva so:' 
Albin Šmajd, jurist v Kranju št. 29 (načelnik); Franc 
Bašar, župan v Straždšču št, 47 (načelnikov na
mestnik); Lita Palouc, poslovodkinja v Kranju 
št. 173 (odbornica); Jožef Draksler, tvorniški dela
vec v Šenčurju št. 45, Ivan Anzele, ščetar v Kranju 
št. 86, Janez Bajželj, tvorniški prvi delavec v Stira-
žišču št. 61, Franc Brezar, tvorniški delavec v Kra
nju št. 48, Martin Fortuna, tvorniški delavec v Kra
nju št. 18 (odborniki). 

Zadrego zastopata in zanjo podpisujeta skupno 
ali po dva člana načelništva ali pa en član načel-
ništva in en uradnik, pooblaščen za. to, tako, da po
stavljata pod zadružno firmo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 9. oktobra 1928. 

839. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kmetska zavarovalna zadruga v 

Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarsko in nravno povzdigo članov; zato 
1.) poučuje člane o pomenu in načinu zavaro

vanja; 
2.) daje članom informacije o vseh zavarovalnih 

stvareh in jih ščiti predvsem s tem, da sodeluje pri 
sklepanju zavarovalnih pogodb in cenitvi škod; 

3.) prevzema zastopstva zavarovalnih dražb ,za 
vse vrste zavarovanja; 

4.) vodi statistiko o zavarovanju in pripravlja 
gradivo za ustanovitev lastne zavarovalnice. 

Za dosego gorenjega namena si izposluje po
trebne koncesije. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 12. julija 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z enkratnim nabitkom do

tičnoga oznanila v zadružni pisarni in z enkratnim 
oglasom v «Kmetovalcu», po potrebi pa tudi lahko 
drugače. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 
nadaljnjih treh do petih članov. Člani načelništva 
so: dr. Janže Novak, odvetnik v Ljubljani (načel
nik); Janko Malenšek, posojilniški ravnatelj v Ljub
ljani (podnačelnik); Valentin Babnik, posestnik v 
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Zgornji Šiški; Josip Kramar, uradnik v Ljubljani; 
Franjo Kafol, strokovni tajnik v Ljubljani. 

Pravico, zastopati zadrugo in podpisovati njeno 
firmo, imata aH po dva člana načelništva ali pa en 
član načelništva in en uradnik, pooblaščen za pod
pisovanje, ki se podpisujeta skupno pod njeno firmo. 

L j u b l j a n a , dnè 28. septembra 1928. 

840. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Hranilnica «Slavija», registrirana 

zadruga z neomejeno zavezo. * 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše

vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti izpod-
bujati varčnost in s svojim zadružnim kreditom pre
skrbovati članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) pridobiva nadaljnja sredstva, kolikor so po
trebna za dosego zadružnega smotra, s svojim za
družnim kreditom; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso; 
e) eskontira menice. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 13. septembra 

1928. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradovalnici 

in z razpißom v cNarodnem gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz načelnika in štirih odbor

nikov: člani načelništva so: Anton Mrkun, župnik na' 
Homcu (načelnik): Franc De Cecco in Josip Lindič, 
oba zasebna uradnika v Ljubljani, Lončarska steza 
št. 1; dr. Valentin Rožič, profesor v Ljubljani, Po
ljanski nasip št. 10; Ivan Vrhovec, zasebni uradnik 
v Ljubljani, Stiska ulica št. 1. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata skupno po dva 
člana načelništva. 

Za firmo podpisujeta skupno po dva člana načel
ništva tako, da postavljata pod njeno besedilo svoji 
imeni. 

L j u b l j a n a , dne 11. oktobra 1928. 

841. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Vinarska in sadjarska zadruga v 

Ptuju, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) sprejema in kupuje grozdje in vino od čla

nov, skupno izdeluje vino iz grozdja ter čim naj
ugodneje vnovčuje vino in razne postranske pridelke 
na drobno in na debelo: 

2.) skupno naroča potrebščine za vinarstvo in 
sadjarstvo; 

3.) skupno pokončuje trtne in sadne škodljivce; 
4.) skrbi za pouk o vinarstvu, kletarstvu in 

sadjarstvu; 
5.) vzdržuje trtnice in drevesnice; 
6.) sprejema in nakupuje sadje in sadjevec od 

članov, izdeluje sadni mošt, sadne konserve, suši 
sadje itd. ter prodaja sadje in sadne izdelke na 
drobno in na debelo; 

7.) vzdržuje svoj vinotoč, odnosno svojo po-
izkuševalno klet; 

8.) prireja razstave, sejme, licitacije itd. za vino, 
sadje in sadne izdelke. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 18. septembra 
1928. 

Opravilni delež znala 10 Din ter se mora pla
čati takoj ob pristopu. Vsak zadružnik jamči з svo
jim opravilnim deležem in pa z njega enikiratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na vidnem 
mestu v poslovnih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Bela Stuhec, zdravnik in posestnik 
v Ptuju (predsednik); dr. Ivan Fermevc, odvetnik 
in posestnik v Ptuju; Franc Majcen, ravnatelj v 
Podlehniku; Adolf Schramke, posestnik v Ptuju; 
Pavel Ornig, veleposestnik v Ptuju. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Firmo podpisujeta skupno predsednik, odnosno 

njegov namestnik, in en član načelništva tako, da 
postavljata pod njeno natisnjeno, štampiljirano ali 
napisano besedilo svoji imeni. 

M a r i b o r , dne 11. oktobra 1928. 

Ц. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

842. Hranilnica in posojilnica na Jesenicah, regi-
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 23. julija 1928. so se 
rzpremenila zadružna pravila v § 2. 

Odslej ima zadruga tudi namen, eskontirati me
nice članov. 

Iz načelništva so izstopili Ignacij Morie, Ivan 
Jekler. Valentin Pretnar in Mihael Dečman; v na
čelništvo pa so vstopili Valentin Markež, Ivan 
Zvezda in Jakob Gospodaric — vsi trije na Jese
nicah, in Peter Arnež, tvorniški delavec na Savi. 

L j u b l j a n a , dne 9. oktobra 1928. 

843. «Hera», stavbena registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Ljubljani v likvidaciji: 

Izbrisali so se likvidatorji Mihael Amon, Janko 
Grašič in Josip Gajeta; vpisali pa so se novoizvoljeni 
likvidatorji dr. Drago Marušič, odvetnik, Tavčarjeva 
ulica št. 4/1, Franc Peterca, veleposestnik in trgo
vec, Dunajska cesta št. 41, in Franc Pust, posestnik 
in tesarski mojster, Streliška ulica št. 31 — vsi v 
Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 8. oktobra 1928. 

844. Obrtno-kreditna zadruga v Ljubljani, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Srebot; v načel
ništvo pa je vstopil Franc Pust, tesarski mojster v 
Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 1. oktobra 1928. 

845. Revizijska zveza v Ljubljani, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Na. občnem zboru z dne 20. junija 1928. so so 
izpremenila zadružna pravila v §§ ó., 11., 22., 24., 
26. in 40.. 

Odslej sestoji načelništvo iz sedmih članov. Na
daljnji člani načelništva so: dr. NLko Zupanič, mini
ster v p. v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje št. 1; 
Anton Oblak, župnik pri Sv. Lovrencu na Dolenj
skem; Anton Golf, župnik v Srednji vasi v Bohinju; 
Alojzij šareč, župnik v Šmartnem pri Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 28. septembra 1928. 

846. Krekova posojilnica v Mariboru, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franjo 
Pihlar; vpisala pa sta se novoizvoljena člana načel
ništva Ivan Wurzinger, uradnik v Mariboru, Tvor-
niška cesta 'št. 24 (načelnik), in Ludovik Stancer, 
uradnik v Mariboru, Smetanova ulica št. 34. 

Dosedanji član načelništva Vilko Golob jie pod-
načelnik. 

M a r i b o r, dne 11. oktobra 1928. 

847. Gospodarska zadruga v Ormožu, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Andrej Kovačič, 
Jožef Habjanič in Mihael Skoliber, ker so umrli; 
vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelništva Jakob 
Bezjak, posestnik v S'odincih, Ciril Lekšan, župnik 
v Ormožu, in Matija Kociper, posestnik v Sta
no vnem. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1928. 

848. Hranilnica in posojilnica za Planino in Stu
deno v Planini, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 28. maja 1928. so se 
izpremenila zadružna pravila v §§ 1., 4. in 30. 

Zaradi tega se je fepremenilo besedilo firme, ki 
se glasi odslej: Hranilnica in posojilnica v Planini 
pri Rakeku, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

L j u b l j a n a , dne 2. oktobra 1928. 

849. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga na 
Polzeli, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Po sklepu občnega zbora "z dne 23. junija 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v 'likvidacijo. 

Likvidatorja: Anton Mešič, posestnik in oblastni 
poslanec, in Franc Sevčnikar, posestnik —• oba na 
Polzeli. 

Besedilo likvidacijske firme: Kmetijska nabavna 
in prodajna zadruga na Polzeli, reg. zadruga z ome
jeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

C e l j e , dne 10. oktobra 1928. 

Popravek. 
Pri vpisih v zadružni register, priobčenih v Urad

nem listu 98 z dne 17. oktobra 1928. (stran 678.) se 
mora glasiti pri št. 781. besedilo zadruge pravilno: 
Posojilnica v Cerknici, registrovana zadruga z ne
omejeno (ne: omejeno) zavezo. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 1227. 2227 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 150 do 200 q prvovrstnega 

stiskanega sladkega sena, postavljenega na postajo 
v Gospiću. 

Ponudbe naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

Uprava specijalne stočarsko-ratarske škole v Gospiću, 
dne 2. novembra 1920. 

Razne objave. 
2 2 3 0 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. oktobra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 378,986.867-04 
Posojila . 1.710,306.271-16 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,130.123-77 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 654,588.776-61 

„ . 9.205,409.109-28 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,483.089-57 
Novčanice v obteku 5.785,879^80-— 
Državni račun začasne zamene • . 294,130.123-77 
Terjatve države po raznih računih 219,490.195-08 
Razne obveznosti 642,993.387-86 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
9.205,409.109-28 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

2175 3-3 Poziv upnikom. 
M l e k a r s k a z a d r u g a v S m a r j i , r. z. z 

o. z., je prešla v likvidacijo. 
Upniki se pozivljejo, naji ji prijavijo svoje ter-

J a t v e - Likvidatorji. 

2226 Razid društva. 
Na izrednem občnem zboru, ki ga je, imelo dru

štvo «Sokolski dom v Ljubljani» dne 27. septembra 
1928., se je sklenila soglasno likvidacija tega 
društva. 
Dr. Fr. Windischer s. r., 

bivši predsednik. 
Aleksander Knez s. 

bivši tajnik. 

2 2 2 8 Razid kluba. 
«I. mariborski težkoatletski klub» se je prosto

voljno razšel. Vse članstvo je pristopilo k «Šport
nemu klubu ,Železničarju'» v Mariboru. 

V M a r i b o r u , dne 31. oktobra 1928. 
Rudolf Arzenšek s. r., bivši predsednik. 

2 2 2 5 Objava. 
Izgubil sem zrelostno izpričevalo cesarja Franca 

Jožefa gimnazije v Ptuju iz leta 1909., glaseče se na 
ime: Theodor Štarkel. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Teodor Starkel s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delnlika tiskarna, d.d. т Ljubljani ; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič y Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. Xe 

105. V Ljubljani, dne 8. novembra 1928. ~ Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a i 
355. Zakon o konvenciji za zaščito industrijske svojine. 

, „ n , ., -, , л , 3™' Z a * ? n ° a»angementu glede mednarodnega registriranja tvorniških in trgovinskih žieov. 
357. Prav.ln.k glede l 8 P r e r a ^ e " . r ^ b e z dne 7. februarja 1921 o postopanju pri zaščiti predmetov industrijfke svojine II podstavi mednarodnih pogodb. 

358. Notifikacija o pristopu naše vlade h konvenciji pariške unije in k madridskemu arrangements 
Kazglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

3 5 5 . 
Mi 

A l e k s a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva-

•<• tov in Slovencev v LXV. redni seji, ki jo je imela 
dne 4. maja 1928. v Beogradu; in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo 

Zakon 
o konvenciji za zaščito industrijske 

svojine, 
podpisani v Haagu dne 6. novembra 1925.,* 
ki se glasi: 

§ L 
Oclobruje se in zakonsko moč dobiva konvencija 

za zaščito industrijske svojine, podpisana v Haaga 
dne 6. novembra 1925., ki so glasi: 

Konvenc i ja car inske unije 
z dne 20. marca 1883. 

za zaščito industrijske svojine, 
revidirana v Brnxellesn dne 14. decembra 1900., 
v Wasbin?tona dne 2. junija 1911. in v Haaga 

dne 6. novembra 1925. 

Predsednik Nemčije; predsednik republike Av
strije; Njegovo Veličanstvo kralj Belgijcev; pred
sednik Združenih držav Brazilije; predsednik repu
blike Kube; Njegovo Veličanstvo kralj Danske; 
predsednik republike San Dominga; Njegovo Veli
čanstvo kralj Španije; predsedniki republike Esto
nije; predsednik Združenih ameriških držav; pred
sednik republike Finske, predsednik republike Fran
cije; Njegovo Veličanstvo kralj Združene kraljevine 
Velike Britanije m Irske in britanskih prekmorskih 
ozemelj, cesar Indije; Njegovo prevzvišeno Visočan-
stvo guverner Madžarske; Njegovo Veličanstvo kralj 
Italije; Njegovo Veličanstvo севат Japana; Njegovo 
Veličanstvo sultan Maroka; predsednik Združenih 
mehikanskih držav; Njegovo Veličanstvo kralj Nor
veške; Njeno Veličanstvo kraljica Holandije; pred
sednik republike Poljske v imenu Poljske in svo
bodnega mesta Gdanska; predsednik republike Por
tugalske; Njegovo Veličanstvo kralj. Snbov, Hrvatov 
in Slovencev; Njegovo Veličanstvo kralj Švedske; 
federalni svot švicarske konfederacije; državi Sirija 
in Veliki Liban; predsednik republike Češkoslo
vaške; Njegovo Visočanstvo bej Tunisa; predsednik 
republike Turčije, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 26. septembra 1928., St. 223/LXXII. 
— Konvencija je priobčena v francoskem izvirniku 
in v srbskem prevodu. 

smatrajoči, da je koristno, ukreniti izvestne iz-
prememibe in dodatke v mednarodni konvenciji z dne 
20. marca 1883., s katero se ustanavlja mednarodna 
unija za. zaščito industrijske svojine, revidirani v 
Bruxellesu dne 14. decembra 1900. in v Washing-
tonu dne 2. junija 1911., so imenovali svoje poobla
ščence, in sicer: 

p r e d s e d n i k N e m č i j e : 
gospoda. W. F. v o n Vi v t i n g h o f f a, svetnika 

nemškega poslaništva v Haagu; 
' gospoda v o n S p e c h t a, tajnega višjega vlad

nega svetnika, predsednika patentne uprave; 
gospoda M. K 1 a u e r j a, ministrskega svetnika 

pri ministrstvu za pravosodje; 
gospoda drja. A 1 b e r t a O s t e r r i e t h a, ju-

stičnega svetnika; 
p r e d s e d n i k r e p u b l i k e A v s t r i j e : 

gospoda drja. K a r l a D u s c h a n e k a , rnini-
strsikega svetnika, podpredsednika avstrijske pa
tentne uprave; 

gospoda drja. H a n s a F o r t w ä n g l e r j a , 
ministrskega svetnika pri omenjeni, upravi; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j B e l 
g i j c e v : 

gospoda O c t a v e - a M a v a u t. a, generalnega 
direktorja za industrijo pri ministrstvu za industrijo, 
delo in socialno skrbstvo; 

_ gospoda A l b e r t a C a p i t a i n e - a, odvetnika 
pri apelacijskem dvoru v Ličge-u, bivšega predstoj
nika odvetništva, delegata Belgije na konferenci v 
Washingtonu; 

gospoda Louii isa A n i d r e - a , odvetnika .pri 
apelacijskem sodišču v Bruxellesu; 

gospođa T h o m a s a B r a u na, odvetnika pri 
apelacijskem sodišču v Bruxellesu; 

gospoda D a n i e l a C o p p i e t e r s a, odvetnika 
pri apelacijskem sodišču v Bruxellesu; 

p r e d s e d n i k Z d r u ž e n i h d r ž a v B r a 
z i l i j e : 

gospoda drja. J u l i j a A v g u s t a B a r b o z o 
C a r n e i r o - a, člana ekonomskega sveta Društva 
narodov; 

gospoda drja. C a r l o s a A m e r i c o - a B a r 
b o s o d e O l i v e i r a-, o. profesorja na politeh
nični šoli, direktorja normalne šole za umetnosti 
in obrte v Wenceslauu Brazu; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e K u b e : 
gospoda drja. R a f a e l a M a r t i n e ž a O r t i -

za, izrednega poslanika in pooblaščenega ministra 
Kube v Parizu; 

gospoda drja. R a f a e l a d e l a T o r r e-a, od
pravnika poslov Kube v Haagu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j D a n 
s k e : 

gospoda drja. N. J., E h r e n r e i c h a H a n 
s e n a, podšefa oddelka pri ministrstvu za industrijo, 
trgovino in plovitev; 

p r e d s e d n i k T e p u b l i k e S a n D o 
m i n g a : 

gospoda C. G. d e H a s e t h a Cz., konzula re
publike San Dommgav Haagu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o к т а 1 ј Š p a 
n i j e : 

Njegovo Ekscelenco gospoda ß a n t i a g o - a 
M e n d e z a d e Vigo-a,. izrednega poslanika in 

pooblaščenega ministra Njegovega Veličanstva kra
lja Španije v Haagu; 

gospoda F e r n a n d a C a b e l l o - a y L a p i e -
d r o - a, šefa uprave za industrijsko in trgovinsko 
svojino v Španiji; 

gospoda J o s é - a C a r c i a - o - M o n g e - a d e 
V e r a - o, tajnika uprave za industrijsko in trgovin
sko svojino v Španiji; 

p r e d s e d n i k 1 T e p u b l i k e E s t o n i j e : 
gospoda O. A a r m a n n a, inženjerja, direktorja 

patentne uprave; 
p r e d s e d n i k Z d r u ž e n i h a m e r i š k i h 

d r ž a v : 
gospoda T h o m a s a E. R o b e r t s o n a , komi

sarja patentov, člana odvetniške zbornice najvišjega 
sodišča Združenih ameriških držav; 

gospoda W a l l a c e - a R, L a n e - a , bivšega 
predsednika patentne združbe Amerike in Chicaga, 
člana, odvetniške zbornice Združenih ameriških držav 
in najvišjega sodišča v Illinoisu; 

p r e d s e d n i k . r e p u b l i k e F i n e k e : 
gospođa Y r j ö - a S a a s t a m o i n e n a . odprav

nika poslov Finske v Haagu; 
p r e d s e d n i k r e p u b l i k e F r a n c i j e : 

Njegovo Ekscelenco gospoda C h a s s a i n a d e 
M a r c i l l y - a , izrednega poslanika in pooblašče
nega ministra Francije v Haagu; 

gospoda M a r c e l a P l a i s a n t a , narodnega 
poslanca, odvetnika pri apelacijskem sodišču v 
Parizu; 

gospoda C h a r l e s a D r o u e t s a , direktorja 
za industrijsko svojino pri ministrstvu za trgovino; 

gospođa G e o r g e s a M a i l l a r d a , odvetnika 
pri apelacijskem sodišču v Parizu, podpredsednika 
tehničnega komiteta za industrijsko svojino; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j Z d r u 
ž e n e k r a l j e v i n e V e l i k e B r i t a 
n i j e .in I r s k e i n b r i t a n s k i h 
p r e k m o r s k i h o z e m e l j , c e s a r 
I n d i j e : 

za V e l i k o B r i t a n i j o in S e v e r n o 
I r s k o : 

sira H u b e r t a . L l e w e l l y n a S m i t h a, 
C. C. B., glavnega ekonomskega svetnika vlade Nje
govega britanskega Veličanstva; 

gospoda A l f r e d a J a m e s a M a r t i n a , 
O. B. E., pomožnega kontrolorja patentnega urada 
in departementa industrijske svojine v boardu of 
trade; 

sira A r t h u r j a B a l f o u r a , K.B.E., enega 
izmed mirovnih sodnikov Njegovega Veličanstva, 
predsednika komiteta za trgovino in industrijo; 

za d o m i n i j K a n a d o : • 
gospoda F r e d e r i c k a H e r b e r t a P a l 

m e r ji a, M. C, komisarja kanadske trgovinske 
vlade; 

z a r e p u b l i k o A v s t r a l i j o : 
gospoda podpolkovnika C h a r l e s a V i n c e n -

t a W a t s o n a, D. S. O. V. D., komisarja patentov 
in registrato rja trgovinskih žigov in vzorcev; 

za s v o b o d n o d r ž a v o I r s k o : 
gospoda grofa G e r a 1 d a O' K e 11 y - a, pred

stavnika svobodne države Irske; 
N j e g o v o p r e v z v i š e n o V i s o č a n 

s t v o g u v e r n e r M a d ž a r s k e -
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gospoda E l e m é r a de P o m p é r y - a , pred

sednika sodišča za patente; 
N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j I t a 

l i j e : 
gospoda D o i n e n i c o - a B a r o n e - a , držav

nega svetnika; 
gospoda G u s t a v a d e S a n c t i s a, direktorja 

uprave za industrijsko svojino; 
gospoda inženjerja L e t t e r i j a L a b o c e e t -

t a -o: 
gospoda G i n o - a O 1 i v e 11 i - a, narodnega po

slanca, generalnega tajnika konfederacije italijanske 
industrije; 

gospoda prof. M a r i o - a G h i r o u a , docenta га 
industrijsko pravo na univerzi v Rimu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o c e s a r J a 
p a n a : 

gospoda S a i c h i r o - a S a k i k a w a - o , pred
sednika patentne uprave; 

gospoda No b u m i-a I t o - a ; 
N j e g o v o V e l i č a n s t v o s u l t a n Ma

r o k a : 
Njegovo Ekscclenco gospoda C h a s s a i n a d e 

M a r c i 11 y - a, izrednega poslanika in pooblašče
nega ministra Francije v Haagu; 

p r e d s e d n i k Z d r u ž e n i h m e h i k a n -
s k i h d r ž a v : 

gospoda J u l i j a P o u 1 a t a. trgovinskega ata
šeja pri mehikanskem poslaništvu v Parizu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j N o r 
v e š k e : 

gospoda B i r g e r a G a b r i e l a W y l l e r j a , 
generalnega direktorja uprave za industrijsko svo
jino v Norveški; 

N j e n o V e l i č a n s t v o ' k r a l j i c a H o 
la u d i j e: 

gospoda drja. J. A l i n g h a P r i n s a . predsed
nika patentnega sveta, direktorja uprave za indu
strijsko svojino; 

gospoda drja. H. B i j 1 e v e 1 d a, bivšega narod
nega poslanca, bivšega predsednika patentnega 
sveta, bivšega direktorja uprave za industrijsko 
svojino; 

gospoda drja. J. W. D i j e k m e e s t r a , člana 
patentnega sveta; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o l j s k e : 
za P o l j s k o : 
Njegovo Ekscelenco gospoda drja. S t a n i 

s l a v a K o z m i n s k e ga, izrednega poslanika in 
pooblaščenega ministra Poljske v Haagu; 

gospoda F r e d è r i c a Z o l i - a , profesorja na 
univerzi v Krakovem; 

za s v o b o d n o m e s t o G d a n s k : 
Njegovo Ekscelenco gospoda drja. S t a n i 

s l a v a K o z m i n s k e g a , izrednega poslanika in 
pooblaščenega ministra Poljske v Haagu; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o r t u g a l 
s k e : 

Njegovo Ekscelenco gospoda A. C. d e S o u -
s a - o S a n t o s a B a n d e i r a - o , izrednega posla
nika in pooblaščenega ministra Portugalske v Haagu; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r 
b o v , H r v a t o v i n S l o v e n c e v : 

gospoda drja. J a n k a Š u m a n a , predsednika 
uprave za zaščito industrijske svojine pri ministr
stvu za trgovino in industrijo; 

gospoda M i h a i l a P r e d i c a , tajnika iste 
uprave; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j Š v e d 
ske:-

gospoda generalnega direktorja E. O. J. B j ö r -
k 1 u n d a, šefa uprave za patente in registriranje; 

gospoda K. H. R. H j e r t é n a, svetnika apela-
cijskega sodišča v Goti; 

gospoda A. E. H a s s e 1 r o t a, bivšega direk
torja omenjene uprave,'svetnika v stvareh industrij
ske svojine; 

z v e z n i s v e t š v i c a r s k e k o n f e d e 
r a c i j e : 

Njegovo Ekscelenco A r t u r j a d e P u r y - a , 
izrednega poslanika in pooblaščenega ministra Švice 
v Haagu; 

gospođa W a l t e r j a K r a f t a, direktorja zvez
ne uprave za intelektualno svojino; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e F r a n c i j e : 
z a d r ž a v i S i r i j o i n V e l i k i L i b a n : 
Njegovo Ekscelenco gospoda C h a s s a i n a d e 

M a r c i l l y - a , izrednega poslanika in pooblašče
nega ministra Francije v Haagu; 
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p r e d s e d n i k r e p u b l i k e C e s f c o s l o 
v a š k e : 

Njegovo Ekscelenco gospoda P. B a r a č k a, in
ženjerja, izrednega poslanika in pooblaščenega mi
nistra Češkoslovaške v Haagu; 

gospođa drja. K a r l a H e r m a n n a - O t a v -
s k e g a, profesorja na univerzi v Pragi; 

gospoda B o h u s l a v a P a v l u š k a , inženjer
ja, podpredsednika patentne uprave v Pragi; 

N j e g o v o V i s o č a n s t v o b e j T u 
n i s a : 

Njegovo Ekscelenco gospoda C h a s s a i n a d e 
M a r c i 11 y - a, izrednega poslanika in pooblašče-
nega ministra Francije v Haagu; 

' p r e d s e d n i k r e p u b l i k e T u r č i j e : 
gospoda Mehmeda E s a d a B e y a, odpravnika 

poslov Turčije v Haagu, 
ki so dogovorili, ko so si vzajemno priobčili 

svoja pooblastila, spoznana v dobri in pravilni ob
liki, nastopne člene: 

Člen 1. 

Države pogodnice sestavljajo zvezo za zaščito 
industrijsko svojine. 

Zaščita industrijske svojine ima za predmet pa
tente, modele za ukoriščanje, industrijske vzorce in 
modele, tvomiške ali trgovinske žige, trgovinsko 
ime in oznake izvora ali imen izvora kakor tudi pre
bijanje nelojalne konkurence. 

Industrijska svojina se umeva v najširšem zmi-
slu ter se nanaša ne samo na industrijo in trgovino 
v pravom zmislu te besede, ampak prav tako tudi 
na kmetijske industrije (vina, cerealije, tobačne liste, 
sadje, živali itd.) in na ekstraktivne (rude, rudnin
ske vode itd.). 

Za patente se smatrajo razne vrste industrijskih 
patentov, sprejetih po zakonodajstvih držav pogod-
nic, kakor patenti uvoza, patenti za izpopolnjevanje, 
dopolnilni patenti in dopolnilni certifikati itd. 

Ölen 2. 
Pripadniki vsake države pogodnice uživajo v 

vseh drugih zveznih državah, kolikor gre za zaščito 
industrijske svojine, koristi, ki jih dajo ustrezni 
zakoni sedaj ali jih bodo dajali naknadno svojim 
državljanom, toda vse to s pridržkom, da se ne 
kršijo pravice, izrecno določene s to konvencijo. 
Potemtakem imajo isto zaščito kakor ti in isti za
konski pripomoček zoper vsako prekršitev, prizadeto 
njih pravicam, če se izpolnijo pogoji in formalnosti, 
ki se zahtevajo od lastnih državljanov. 

Vendar pa ne smejo zahtevati nobenega pogoja 
glede domicila ali podjetja v državi, kjer se zaščita 
zahteva, pripadniki zveze, da bi se uživala katera
koli pravica industrijske svojine. 

Izrecno se izvzemajo odredbe zakonodajstva 
vsake države pogodnice, ki se nanašajo na sodno in 
administrativno postopanje in na pristojnost kakor 
tudi na izbor domicila ali na imenovanje kakšnega 
zastopnika, če se zahtevajo po zakonih o industrij
ski svoj i ni. 

Člen 3. 
S pripadniki držav pogodnic se izenačujejo pri

padniki držav, ki ne pripadajo k zvezi, ki bivajo ali 
imajo dejanska in resna industrijska ali trgovinska, 
podjetja na ozemlju ene izmed zveznih držav. 

Člen 4. 
a) Oni, ki pravilno vloži prošnjo za patent, za 

model za ukoriščanje, za industrijski vzorec ali 
model, za tvorniški ali trgovinski žig v eni izmed 
držav pogodnic ali njegov pravni naslednik., uživa 
ob priliki, ko vloži prošnjo v drugih državah, prven
stveno pravico v spodaj označenih rokih, ne da bi 
se kršile pravice tretjih oseb. 

b) Potemtakem ne izgubi prošnja, naknadno vlo
žena v drugi zvezni državi, pred potekom teh rokov, 
svoje pravne vrednosti s činjenicami, izvršenimi v 
medčasju, če se namreč vloži druga prošnja, če se 
objavi izum ali se eksploatira, če se prodajajo izvodi 
vzorcev ali modelov, če se uporablja žig. 

c) Zgoraj označeni roki prvenstvene pravice zna
šajo dvanajst mesecev za patente in modele za uko
riščanje in šest mesecev za industrijske vzorce in 
modele kakor tudi za tvorniške in trgovinske žige. 

Ti roki teko od dne, ko se vloži prva prijava v 
eni zvezni državi; dan prijave se ne šteje v rok. 

Ce je poslednji dan roka v državi, kjer se za-
ščita zahteva, zakonit praznik, se podaljša rok do 
prvega prihodnjega dejavnika. 

d) Kdorkoli bi se hotel koristiti s prvenstvom 
prej izvršene prijave, mora predložiti izjavo, ki ozna
čuje datum in državo te prijave. Vsaka država do
loči, dokdaj najkesneje se mora predložiti ta izjava. 

Letnik X. 

Te navedbe se označijo v publikacijah, ki jih 
izdaja pristojna administracija, zlasti pa na patentih 
in ustreznih popisih. 

Države pogodnice smejo zahtevati od onega, ki 
predloži prijavo o prvenstveni pravici, naj priloži 
prepis prijave (popisa, nariska, načrta itd.), ki je bila 
prej predložena. Prepis, overovljen za skladnega po 
administraciji, ki je prejela to prijavo, je oproščen 
vsakega potrdila ter se lahko predloži kadarkoli v 
trimesečnem roku od dne, ko se je predložila prej
šnja prijava. Zahtevati se sme, naj se mu priloži po
trdilo o datumu, ko se je predložila prijava, izdana 
po istem oblastvu, kakor tudi prevod. 

Druge formalnosti se no smejo zahtevati za iz
javo prvenstvene pravice v trenutku, ko se predloži 
prijava. Vsaka država pogodnica določi posledice, 
ki nastopijo, če se ne izpolnijo formalnosti, določene 
v tem členu; vendar pa ne smejo sezati te posledice 
dalje nego do izgube prvenstvene pravice. 

Naknadno se smejo zahtevati tudi druge opra-
vičbe. 

e) Ce se prijavi industrijski vzorec ali model v 
državi s prvenstveno pravico na osnovi prijave mo
dela za ukoriščanje, je rok prvenstva oni, ki je do
ločen za industrijske vzorce in modele. 

Razen tega je dopustno, prijaviti v državi mo
del za ukoriščanje s prvenstveno pravico na osnovi 
predložene prijave patenta in obratno. 

f) Ce obseza prijava patenta zahteve za več 
prvenstvenih pravic ali če ugotovi preizkus prijave, 
da je prijava kompleksna, mora administracija pri-
javilcu vsaj dovoliti, da jo razdeli skladno s pogoji, 
ki jih določi notranje zakonodajstvo, pridrževaje kot 
datum vsake razdeljene prijave datum prvotne pri
jave in, če je mogoče, korist prvenstvene pravice. 

Člen 4. bis. 
Patenti, ki jih zahtevajo v raznih državah pogod-

nicah pripadniki zveze, so nezavisni od patentov, 
dobljenih za isti izum v drugih državah, ki pripadajo 
zvezi ali ne. 

To odredbo je treba razumeti v absolutnem zmi-
slu, namreč tako, da so patenti, zahtevani v roku 
prvenstvene pravice, nezavisni tako glede vzrokov 
uničitve in izgube veljavnosti kakor tudi glede nor
malnega trajanja. 

Ta odredba se uporablja na vse patente, obsto
ječe v trenutku, ko stopi odredba v veljavo. 

Prav to velja, če pristopijo nove države, za pa
tente, obstoječe pri obeh strankah ob času, tega pri
stopa. 

Člen 6. 
Ce uvažajo predmete, izdelane v eni ali drugi 

zvezni državi, lastniki patenta v državo, v kateri se 
je patent izdal, se zaradi tega ne izgubi pravica. 

VendaT pa ima vsaka država pogodnica mož
nost, uporabiti zakonite ukrepe, da prepreči zlorabe, 
ki bi utegnile nastati z uporabljanjem izključne pra
vice, podeljene s patentom, n. pr. z neukoriščanjem. 

Ti ukrepi smejo določiti izgubo patenta, če po
delitev prisilnih licenc ne zadošča, da bi se prepre
čile te zlorabe. 

V nobenem primeru ne sme biti: patent predmet 
takih ukrepov, preden potečejo najmanj tri ieta od 
dne, ko je bil podeljen, ali pa če se lastnik izpriča 
z zakonitimi opravičbami. 

Zaščita industrijskih vzorcev in modelov ne sme 
biti zadeta s kakršnimkoli prestankom zbog uvoza, 
predmetov, Id so isti kakor zaščiteni predmeti. 

Za priznanje pravice se ne zahteva noben znak 
in nobena zabeležka registracije na proizvodu. 

Ce je v državi uporabljanje registriranega žiga 
obvezno, se sme razveljaviti registracija samo po 
primernem roku in če interesent ne opraviči vzrokov 
svojega nedela. 

Ölen 5. bis. 
Naknadni rok, ki mora znašati najmanj tri me

sece, se dovoli za plačilo taks, določenih za vzdrže
vanje pravice industrijske svojine, proti doplačilu 
naknadne takse, če zahteva narodno zakonodajstvo 
tako takso. 

Razen tega se zavezujejo države pogodnice, do
ločiti naknadni rok najmanj sestili mesecev ali pa 
določiti upostavitev patenta, ki je izgubil zaščito-
ker se niso plačale takee; vendar pa se raynajo ti 
ukrepi po pogojih, določenih z notranjim zakono-
dajstvom. 

Ölen 5. ter. 
V nobeni državi pogodnici se ne smatra, da po-

seza v pravice patenta: 
1.) uporabljanje sredstev, ki so predmet njego

vega patenta, na ladjah drugih zveznih držav, v trupu 
ladje, v strojih, sredstvih za plovitev, aparatih in 
drugih potrebščinah, če bi priplule te ladje začasno 
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ali slučajno v vode dotične države, & pridržkom, da 
se uporabljajo ta sredstva tu izključno za potrebe 
ladje; 

2.) uporabljanje sredstev, ki činijo predmet pa
tenta, pri konstrukcijah ali funkcioniranju aparatov 
za gibanje po zraku ali po zemlji drugih zveznih 
držav ali akcesorijev teh aparatov, če bi pripluli za
časno ali slučajno v to državo. 

Ölen 6. 
Vsak trgovinski' ali tvorniški žig, pravilno regi

striran v izvorni državi, se sprejme ob prijavi in 
zaščiti v ostalih zveznih državah tak, kakršen je. 

Vendar pa se smejo odkloniti ali oglasiti za ne
veljavne: 

1.) Žigi, ki so takega značaja, da utegnejo škodo
vati pridobljenim pravicam tretjih oseb v državi, v 
kateri se zaščita zahteva. 

2.) Žigi brez značilne oznake ali izključno sestav
ljeni iz znakov ali oznamenil, ki bi utegnili služiti 
v trgovini za to, da označijo vrsto, kvaliteto, koli
čino, namen, vrednost, izvorni kraj proizvodov ali 
čas proizvedbe, aH ki so postali udomačeni v na
vadnem govoru ali v rednih in stalnih navadah 
trgovine države, kjer se zaščita zahteva. 

Ro se ocenja značilnost oznake za žig, je treba 
vzeti v poštev vse dejanske okolnosti, zlasti, koliko 
časa se bo žig uporabljal. 

3.) Žigi, ki nasprotujejo nravnosti ali javnemu 
redu. 

Določeno je, da se žig ne smatra za nasprotnega: 
javnemu redu edino zato, ker ne ustreza izvestni 
odredbi zakonodajstva o žigih, razen če se tudi ta 
odredba sama tiče javnega reda. 

Za izvorno državo se smatra: 
zvezna država, kjer ima prijavilec resno in de

jansko industrijsko ali trgovinsko podjetje in, če 
nima takega podjetja, zvezna država, kjer ima svoje 
bivališče, in če nima bivališča v zvezi, država nje
govega pripadništva, ako je pripadnik zvezne država. 

če se obnovi registracija žiga v izvorni državi, 
to nikoli ne provzroči obveznosti, da bi se obnovila 
registracija v drugih zveznih državah, kjer bi bil ta 
žig registriran. 

Korist iz prvenstva ostane pridobljena za žige, 
prijavljene v roku člena 4., celo, če bi nastopila 
registracija v izvorni državi šele po poteku tega 
roka. 

Odredba prvega odstavka ne izključuje pravice, 
zahtevati od prijavilca potrdilo o pravilni registra
ciji, ki ga je izdalo pristojno oblastvo izvorne drža
ve; toda za to potrdilo se ne sme zahtevati overo
vitev. 

Člen 6. bis. 
Države pogodnice se zavezujejo, odkloniti ali 

razveljaviti bodisi uradoma, če to dopušča zakon.i-
dajstvo države, bodisi na interesentovo zahtevo re
gistracijo tvorniškega ali trgovinskega1 žiga, ki bi 
bil taka reprodukcija ali imitacija, da bi utegnil 
provzročiti zmedo z žigom, glede katerega bi sma
tralo pristojno oblastvo registracije, da je v tej drža
vi notorično znan kot žig, ki že pripada- pripadniku 
druge države pogodnice ter se uporablja za pro
izvode iste vrste ali podobne vrste. 

Dati je treba najmanjši rok treh let za zahtevo, 
da se taki žigi, izbrišejo. Rok teče od dne, ko se je 
žig registriral. 

Za zahtevo, da se izbrišejo žigi, registrirani zl> 
namerno, se rok ne določa. 

Člen 6. ter. 
Države pogodnice pristajajo, če ni dovolitve pri

stojnih oblastev, odkloniti aÜ razveljaviti registra
cijo in zabraniti s prikladnimi sredstvi uporabljanje 
— bodisi v obliki tvorniških ali trgovinskih žigov, 
bodisi kot sestavne dele teh žigov — grbov, zastav 
ali drugih državnih amblemov držav pogodnic, urad
nih znakov in punc za kontrolo in garancijo, usvo
jenih po njih, kakor tudi vsaiko imitacijo v heral-
dičnem pogledu. 

Prepoved uradnih znakov in punc za kontrolo ali 
garancijo se uporablja samo, če bi bili žigi, ki bi 
jih obsezali, namenjeni za to, da se uporabljajo na 
blago iste vrste ali podobne vrste. 

Za uporabljanje teh odredb pristajajo države po
godnice na to, da priobčijo recipročno--druga drugi 
po mednarodnem uradu v Bernu listo državnih am
blemov, uradnih znakov in punc za kontrolo in ga
rancijo, ki jih žele ali jih bodo želele postaviti v 
neomejenem zmislu ali v izvestnih mejah pod za
ščito tega člena, kakor tudi vsake poznejše izpre-
membe, izvršene v tej listi. Vsaka država pogodnica 
da občinstvu priobčene liste v primernem času na 
razpolago. 

719 

Vsaka država pogodnica sme priobčiti v dva
najstih mesecih od dne, ko prejme notifikacijo, pri
zadeti državi po mednarodnem uradu v Bernu svoje 
eventualne ugovore. 

Ukrepi, določeni v prvem odstavku za državne 
ambleme, ki so notorično znani, se uporabljajo samo 
na žige, registrirane po podpisu tega akta. 

Glede državnih amblemov, ki ne bi bili notorično 
znani, in glede uradnih znakov in punc se uporab
ljajo te odredbe samo na žige, registrirane v več 
nego dvomesečnem času po prejemu notifikacijc, 
določene s tretjim odstavkom. 

če gre za zlo namero, imajo države možnost, 
izbrisati celo žige, ki so bili registrirani pred pod
pisom tega. akta in ki obsezajo državne ambleme, 
znake in punce. 

Pripadniki vsake države, ki bi bili pooblaščeni, 
uporabljati ambleme države, znake in punce svoje 
države, jih smejo uporabljati celo, če je kaj podob
nosti z onimi iz druge države. 

Države pogodnice se zavezujejo, da prepovedo 
v trgovini nedopuščeno uporabljanje državnih grbov 
drugih držav pogodnic, če bi bilo to uporabljanje 
tako, da bi zavedlo v zmoto glede izvora, pro
izvodov. 

Predhodne odredbe ne ovirajo držav, odkloniti 
ali razveljaviti z uporabo št. 3, drugega odstavka, 
člena 6., žige, ki obsezajo brez dopustila grbe, za
stave, odlike in druge državne ambleme ali uradne 
znake in punce, ki jih je usvojila država zase. 

Člen 7. 
Narava proizvoda, na katerega se postavlja tvor

niški ali trgovinski žig, ne sme nikoli ovirati regi
stracije žiga. 

Člen 7. bis. 
Države pogodnice se zavezujejo, registrirati in 

zaščititi žige, pripadajoče združbam, katerih obstoj 
ne nasprotuje zakonu izvorne države, celo če nimajo 
te združbe trgovinskega ali industrijskega podjetja. 

Vsaka država pa določi posebne pogoje, ob ka
terih se dopušča združbi zaščita njenih žigov. 

Člen 8. 
Trgovinsko ime se zaščiti v vseh zveznih drža

vah, ne da bi bila za to obvezna prijava ali regi
stracija, najôi je to ime del tvorniškega ali trgovin
skega žiga ali ne. 

Člen 9. 
Vsak proizvod, ki ima brezpravno tvorniški ali 

trgovinski žig ali trgovinsko ime, se zapleni ob 
uvozu v onih zveznih državah, v katerih ima ta žig 
ali to trgovinsko ime pravico do zakonite zaščite. 

Zaplemba se izvrši prav tako v državi, kjer se 
je nedopustno postavil žig ali postavilo ime, ali v 
državi, v katero se proizvod uvozi. 

Zaplemba se izvrši na zahtevo bodisi državnega 
tožitelja, bodisi kateregakoli pristojnega oblastva, 
bodisi prizadete stranke, fizične ali moralne osebe, 
po notranjem zakonodajstvu vsake države. 

Oblastva niso zavezana, izvršiti zaplembe, če 
gre za tranzit. 

Če zakonodajstvo države ne dopušča zaplembe 
ob uvozu, se nadomesti zaplemba s prepovedjo 
uvoza ali z zaplembo v notranjosti. 

Če zakonodajstvo države ne dopušča ne zaplem
be ob uvozu ne prepovedi uvoza ne zaplembe v 
notranjosti, se nadomeste ti ukrepi, pričakovaje, da 
se izpremeni to zakonodajstvo skladno z načini in 
sredistvi, ki jih zajamčuje zakon dotične države v 
podobnem primeru svojim državljanom. 

Člen 10. 
Odredbe prednjega člena se uporabljajo na vsak 

proizvod, ki nosi lažno, kot oznako izvora, ime do
ločenega kraja ali posebne države, če se pridoda ta 
označba fiktivnemu ali izposojenemu imenu s sle-
pilno namero. 

Za prizadeto stranko se smatra, bodisi to fizična 
ali moralna oseba, vsak proizvajalec, fabrikant ali 
trgovec, ki je angažiran v proizvajanju, fabrikaciji 
ali trgovini tega proizvoda in ki je nastanjen bodisi 
v kraju, lažno označenem za kraj izvora, bodisi v 
okolici, v kateri je ta kraj, bodisi v lažno označeni 
državi. 

Člen 10. bis. 
Države pogodnice se zavezujejo, zavarovati pri

padnikom zveze dejansko zaščito zoper nelojalno 
konkurenco. 

Akt nelojalne konkurence je vsak akt konku
rence, ki nasprotuje poštenim običajem v trgovini 
in industriji. 

Letnik X. 

Zlasti se morajo prepovedati: 
1.) kakršnakoli taka dejanja, ki utegnejo pro-

varočiti s kakršnimkoli sredstvom zmedo s proizvodi 
izvestnega konkurenta; 

2.) take lažne navedbe ob voditvi trgovine, ki 
diskreditiraj« proizvode izvestnega konkurenta. 

Člen 10. ter. 
Države pogodnice se zavezujejo, zavarovati pri

padnikom drugih zveznih držav ustrezna zakonska 
sredstva, da uspešno pobijajo vse čine, o katerih 
govore členi 9., 10. in 10. bis. 

Razen tega se zavezujejo, odrediti ukrepe, da se 
dovoli sindikatom in združbam, ki predstavljajo pri
zadeto industrijo ali trgovino in katerih obstoj ne 
nasprotuje zakonom njih države, začeti pravdo pri 
sodišču ali pri pristojnih oblastvih, da se pobijajo 
dejanja, navedena v Členih 9., 10. in 10. bis, v me
jah, v katerih to dopušča zakon države, kjer se za
hteva zaščita, sindikatom in združbam te dTŽave. 

Člen 11. 
Države pogodnice dajo po svojem notranjem 

zakonodajstvu začasno zaščito izumom, sposobnim 
za patentiranje, modelom za ukoriščanje, industrij
skim vzorcem in modelom kakor tudi tvorniškim 
in trgovinskim žigom za proizvode, ki se prikazu
jejo na uradnih ali uradno priznanih mednarodnih 
razstavah, organiziranim na ozemlju ene izmed njih. 

Ta začasna zaščita ne podaljšuje rokov člena 4. 
Če se pozneje uveljavlja prvenstvena pravica, 6me 
računiti administracija vsake države, da teče rok 
od dne, ko se je proizvod razstavil. 

Vsaka država sme zahtevati za dokaz o istovet
nosti razstavljenega predmeta in datuma o razsta
vitvi dokazLlne akte, ki jih smatra za potrebne. 

Člen 12. 
Vsaka država pogodnica se zavezuje, ustanoviti 

posebno upravo za industrijsko svojino in centralo 
za obveščanje občinstva o patentih, modelih za uko
riščanje, industrijskih vzorcih ali modelih in tvor
niških ali trgovinskih žigih. 

Ta uprava bo izdajala uraden periodičen list. 

Člen 13. 
Mednarodni urad, ustanovljen v Bernu z ime-, 

nom: Mednarodni urad za zaščito industrijske svo
jine (bureau international pour la protection de la 
propriété industrielle), je postavljen pod visoko po
kroviteljstvo vlade švicarske konfederacije, ki mu 
predpisuje organizacijo in nadzira njegovo poslo
vanje. 

Uradni jezik mednarodnega urada je francoski 
jezik. 

Mednarodni urad zbira obvestila, vseh vrst, ki se 
nanašajo na zaščito industrijske svojine, jih grupira 
in publicira. Proučuje vprašanja obče koristi, ki 
utegnejo zanimati zvezo, ter ureja na podstavi do
kumentov, ki mu jih dajo na razpolago razne ad
ministracije, periodičen list v francoskem jeziku o 
vprašanjih, ki se nanašajo na predmet zveze. 

Številke tega lista kakor tudi dokumenti, ki jih 
izda mednarodni urad, so razdeljeni med admini
stracije zveznih držav v razmerju števila spodaj1 

označenih udeleženih enot. Naknadni izvodi in do
kumenti, ki jih zahtevajo omenjene administracije 
ali združbe ali poedinci, se morajo plačevati posebe. 

Mednarodni urad je vsak čas na razpolago zvez
nim dTŽavam za dajanje posebnih obvestil, ki jih 
potrebujejo o vprašanjih glede mednarodne službe 
o industrijski svojim. Direktor mednarodnega urada 
izdaja o svojem uradovanju letno poročilo, ki se po
šilja vsem zveznim državam. 

Stroške mednarodnega urada trpe skupno države 
pogodnice. Do nove naredbe1 ne smejo presezati 
sto in dvajset tisoč švicarskih frankov na leto. Ta 
vsota se sme zvišati po potrebi s soglasnim sklepom 
ene izmed konferenc, določenih v členu 14. 

Da se določi delež vsake države pri skupni vsoti 
stroškov, so razdeljene države pogodnice in one, ki 
pristopijo k zvezi pozneje, na šest razredov, mned 
katerih se udeležuje vsak v razmerju izvestnega šte
vila enot, namreč: 

1. razred 
2. razred 
3. razred 
4.razred 
5. razred 
6. razred 

25 
20 
15 
10 
5 
3 

enot; 
enot; 
enot; 
enot; 
enot; 
enote. 

Ti koeficienti se pomnože s številom držav vsa
kega razreda; vsota produktov, dosežena na ta način, 
dà število enot, s katerim se razdele skupni stroški. 
Količnik določi znesek stroškovne enote. 
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Vsaka država pogodnica določi, ko vstopi v 
zvezo, razred, v katerega želi biti uvrščena. 

Vlada švicarske konfederacije nadzira stroške 
mednarodnega urada, daje potrebne predjeme in 
določa letni račun, ki se pošilja vsem ostalim ad
ministracijam. 

Člen 14. 
Ta konvencija se bo občasno revidirala, da se 

vpišejo taki popravki, s katerimi se izpopolni sistem 
zveze. 

V ta namen se bodo vršile izmenoma konference 
v eni izmed držav pogodnic med delegati zveznih 
držav. 

Administracija države, v kateri naj zboruje kon
ferenca, mora pripraviti s pripomočjo mednarodnega 
urada dela za te konference. 

Direktor mednarodnega urada prisostvuje sejam 
konference ter se udeležuje razprav brez odločilnega 
glasu. 

Člen 1б. 

Dogovorjeno je, da si pridržujejo države pogod-
nice vzajemno pravico, sklepati ločeno, med seboj, 
posebne arrangemente za zaščito industrijske svojine, 
kolikor tr arrangement! ne nasprotujejo odredbam 
te konvencije. 

Člen 16. 
Države, ki se niso udeležile te konvencije, ji 

smejo pristopiti na svojo zahtevo. 
Ta pristop se priobči po diplomatski poti vladi 

švicarske konfederacije, ta pa ga priobči vsem 
ostalim. 

Ta pristop ima za posledico popoln sprejem vseh 
odredb in udeležbo pri vseh 'koristih, določenih s to 
konvencijo, ter učinkuje čez mesec dni po priob-
čitvi. ki jo učini vlada švicarske konfederacije osta
lim zveznim državam, razen če ne določi pristopivša 
država poznejšega datuma. 

Člen 16. bis. 
Države pogodnice imajo pravico, vsak čas pri

stopiti k tej konvenciji za svoje kolonije, posesije, 
zavisne dežele in protektorate ali teritorije, ki jih 
upravljajo ца podstavi mandata Društva narodov, 
ali za nekatere izmed njih. 

V ta namen smejo podati ali občo izjavo, obse^a-
jočo vse kolonije, posesije, zavisne dežele in pro
tektorate in teritorije, o katerih govori prvi- odsta
vek, ki so obsežene v konvenciji, aH izrecno ozna
čiti one, ki so obsežene v tem pristopu, ali pa se 
omejiti na označbo onih. ki so izključene. 

Ta izjava se pošlje pismeno vladi švicarske kon
federacije, ta pa jo priobči ostalim. 

Države pogodnice smejo ob istih pogojih od
povedati konvencijo za svoje kolonije, posesije, za
visne dežele in protektorate ali za teritorije, o ka
terih govori prvi odstavek, ali pa za nekatere izmed 
njih. 

Člen 17. 
Izvrševanje vzajemnih obveznosti, navedenih v 

tej konvenciji, je zavisno, kolikor zahteva potreba, 
od izpolnjevanja formalnosti in ustavnih pravil onih 
držav pogodnic, ki jih morajo izvršiti, kar se zave
zujejo storiti v najkrajšem roku. 

Člen 17. bis. 
Konvencija velja za nedoločen čas do poteka 

enega leta od dne, ko se odpove. 
Ta odpoved se mora poslati vladi švicarske kon

federacije. Učinek ima samo proti oni državi, ki jo 
je učinila; za ostale države pa ostane konvencija iz
vršna še nadalje. 

Člen 18. 
Ta akt se ratificira in njegove ratifikacije se 

deponirajo v Haagu najkesneje do dne 1. maja 1928. 
V veljavo stopi med državami, ki bi ga ratificirale, 
mesec dni po tem datumu. Če pa ga prej ratificira 
najmanj šest držav, stopi v veljavo med temi drža
vami, ko priobči polog šeste ratifikacije tem drža
vam, vlada švicarske konfederacije, in za države, ki 
bi ga ratificirale pozneje, čez mesec dni po priob-
čitvi vsake teh ratifikacij. 

Ta akt nadomešča v odnošajih med državami, ki 
bi ga ratificirale, pariško konvencijo zveze iz leta 
1883., revidirano v Washingtonu dne 2. junija 1911., 
in končni zapisnik, ki ostaneta v veljavi v odnošajih 
z državami, ki ne bi ratificirale tega akta. 

Člen 19. 
Ta akt se podpiše edino v enem izvodu, ki se 

deponira v arhivu holandske vlade. En overovljen 
prepis pošlje ta vlada vsaki vladi držav pogodnic. 

V potrditev tega so dotični pooblaščenci pod
pisali ta akt. 

Sestavljen v H a a g u edino v enem izvodu dne 
6. novembra 1925. 

Za Nemčijo: 
VietinghoH s. r. 
v. Specht s. r. 
Klauer s. r. 
Albert Osterrieth s. r. 

Za Avstralijo: 
C. V. Watson s. r. 

Za Avstrijo: 
Dr. Kari Duschanek s. r. 
Dr. Hans Fortwängler s. r. 

Za Belgijo: 
Capitaine s. r. 
Louis André s. r. 
Thomas Braun s. r. 
D. Coppieters s. r. 

Za Združene države Brazilije: 
J. A. Barboza Carneiro s. r. 
Carlos Americo Barbosa de Oliveira s. r. 

Za Kanado: 
Frederick H. Palmer s. г. 

Za Kubo: 
R. de la Torre s. r. 

Za Dansko: 
N. J. Ehrenreich Hansen s. r. 

Za svobodno mesto Gdansk : 

St. Kozminski s. r. 

Za republiko San Domingo: 

C. G. de Haseth Cz. s. r. 

Za Španijo: 
Santiago Mendez de Vigo s. r. 
Fernando Cabello Lapiedra s. r. 
José Garcia Monge s. r. 

Za Estonijo: 
0. Aarmann s. r. 

Za Združene ameriške države: 
Thomas E. Robertson s. r. 
Wallace R. Lane s. r. 
Jo. Baily Brown s. r. 

Za Finsko: 

Vrjö Saastamoinen s. г. 

Za Francijo: 
Ch. de« Marcilly s. r. 
Marcel Plaisant s. r. 
Ch. Drouets s. r. 
Georges Maillard s. r. 

Za Veliko Britanijo in Severno Irsko: 

H. Llewellyn Smith s. r. 
A. J. Martin s. r. 
A. Balfour s. r. 

Za Madžarsko: 
Ëlemér de Pompéry s. r. 

Za syobodno državo Irsko: 
G. O'Kelly de Gallagli s. r. 

Za Italijo: 
Domenico Barone s. r. 
Letterio Laboccetta s. r. 
Mario Ghiron s. r. 

Za Japan: 
S. Sakikawa s. r. 
N. Ito s. r. 

Za Maroko: 
Ch. de Marcilly s. r. 

Za Združene države Mehike: 
Julio Poulat s. r. 

Za Norveško: 
B.Wyller s. r. 

Za Holandijo: 
• J. Alingh Prina s. r. 

Bijlereld s. r. 
Dijckmeester s. r. 

Za Poljsko: 
St. Kozminski s. r. 
Frédéric Zoli s. r. 

Za Portugalsko: 
Bandeira s. r. 

Za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
Dr. Janko Šuman s. r. 
Mihailo Predić s. r. 

Za Švedsko: 
E. O. J. Björklund s. r. 
H. Hjertén s. r. 
Axel Hasselrot s. r. 

Za Švico: 
A. de Pury s. r. 
W. Kraft s. r. 

Za Sirijo in Veliki Liban: 
Ch. de Marcilly s. r. 

Za Češkoslovaško: 
Baraček s. r. 
Prof. dr. Karel Hermann-Otavsky s. r. 
Ing. Bohuslav Pavlušek s. r. 

Za Tunis: 
Ch. de Marcilly s. r. 

Za Turčijo: 
Mehmed Eead Bey s. r. 

§2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z razglasitvijo y «Službenih 
Novinah>, ko se predhodno deponirajo ratifikacije. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 19. junija 1928. 

Minister 
za zunanje posle: 

dr. V. Marinković s. r. 
Minister 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi 
za trgovinom industrijo: vseh ostalih ministrov.) 

. dr. M. Spaho s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Mil. Vujičić s. r. 

L. S. 
* 

P r i p o m b a . 
Pristop kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

h konvenciji za zaščito industrijske svojine je noti-
ficiral kraljevski poslanik v Bernu dne 29. avgusta 
1928. po členu 16. konvencije za zaščito industrijske 
svojine. 

Iz ministrstva za zunanje posle; 
Pov. br. 10.531/28. 

356. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v LXV. redni seji, ki jo je 
imela dne 4. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o arrangementu glede mednarodnega 
registriranja tvorniških in trgovinskih 

žigov, 
podpisanem v Haagu dne 6. novembra 

ki se glasi: 
1925.,* 

§ i. 
Odobruje se in zakonsko moč dobiva arran

gement glede mednarodnega registriranja tvor
niških in trgovinskih žigov, podpisan v Haagu dne 
6. novembra 1925., ki se glasi: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
venaca> z dne 26. septembra 1928., š t 223/LXXII. 
— Arrangement je priobčen v francoskem izvir
niku in v srbskem prevodu. 
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Madridski arrangement 
z dne 14. aprila 1891. 

o mednarodnem registriranju tvorniških 
in trgovinskih žigov, 

revidiran v Brnzellesn dne 14. decembra 1900., 
v Washingtonn dne 2. junija 1911. in v Haaga 

dne 6. novembra 1925. 

Podpisani, pravilno pooblaščeni po avojih vla
dah, smo določili sporazumno nastopno besedilo, 
ki nadomešča madridski arrangement z dne 14ega 
aprila 1891., revidiran v Washingtonu dne 2. junija. 
1911. 

Člen 1. 
Pripadniki vsake države pogodnice smejo za

varovati v ,vseh ostalih državah zaščito svojih tvor
niških in trgovinskih žigov, registriranih v izvorni 
državi, z registracijo omenjenih žigov pri medna
rodnem uradu v Bernu, ki se izvrši s posredova
njem administracije izvorne države. 

Za tolmačenje izraza «izvorna država> služi 
ustrezni predpis člena 6. obče unijske konvencije 
za zaščito industrijske svojine. 

Člen 2. 

S pripadniki držav pogodnic se izenačujejo oni 
podaniki ali državljani držav, katere niso pristopile 
k temu arrangementu, ki izpolnjujejo na ozemlju 
ožje zveze, ustanovljene s to poslednjo, pogoje, do
ločene s členom 3. obče konvencije. 

Člen 3. 

Vsaka prošnja, s katero se zahteva mednarodna 
registracija, se mora vložiti na obrazcu, predpisa
nem s pravilnikom za izvrševanje, in administra
cija izvorne države žiga overovi, da se navedbe v 
prošnji ujemajo z navedbami narodnega registra. 

Ce zahteva prijavilec barvo kot karakterističen 
element svojega žiga, mora: 

1.) to izjaviti in dodati prijavi pripombo, ozria-
čujočo barvo ali sestavo barv, ki jo zahteva; 

2.) priložiti prošnji ,v barvi izvode omenjenega 
žiga, ki se pridado priobčitvam mednarodnega 
urada. Število teh izvodov se določi s pravilnikom 
za izvrševanje. 

Mednarodni urad registrira takoj žige*, pred
ložene po predpisih člena 1. To registracijo pri
obči nemudoma raznim administracijam. Registri
rani žigi se objavijo v periodičnem listu, ki ga iz
daja mednarodni urad, s pomočjo označb, ki jih 
imajo prošnje za registracijo, in klišeja, ki ga 
predloži prijavilec. 

Zaradi potrebnega razglasa registriranih žigov 
v državah pogodnicah dobi vsaka administracija 
od mednarodnega urada brezplačno toliko izvodov 
zgoraj omenjene publikacije, kolikor jüi zahteva. 
To objavljanje se smatra v vseh državah pogod
nicah za popolnoma zadostno in prijavilec ne sme 
zahtevati nobenega drugega. 

Člen 4. 

Ko se tako izvrši registracija pri mednarodnem 
uradu, je zaščita žiga v vsaki državi pogodnici 
ista, kakor bi bil žig registriran neposredno v tej 
državi. 

Vsak žig, ki je bil predmet mednarodne regi
stracije, uživa prvenstveno pravico, določeno s čle
nom 4. obče konvencije, ne da bi bilo treba iz
polniti formalnosti, navedene pod črko d) tega 
člena. 

Člen 4. bis. 

Če registrira žig, že registriran v eni ali več 
državah pogodnicah, pozneje mednarodni urad na 
ime istega lastnika ali njegovega pravnega nasled
nika, se smatra, da nadomešča mednarodna regi
stracija 'prejšnje narodne registracije, ne da bi se 
s tem kršile pravice, pridobljene z registracijo v 
državi sami. 

Člen 5. 

V državah, kjer to dopušča njih zakonodajstvo, 
je administracijam, ki jim mednarodni urad pri
obči registracijo izvestnega žiga, na izvolji izjaviti, 
da se temu žigu ne more odobriti zaščita na njih 
ozemlju. Taka odklonitev se sme izvesti samo ob 
pogoju in na podstavi odredb obče konvencije, ki 
bi se uporabljale tudi ob registraciji domačega 
žiga. 

Administracije, ki hočejo ukoriščati to pravico, 
morajo priobčiti odklonitve z razlogi vred med
narodnemu uradu v roku, ki ga določa njih narodni 
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zakon, in najkesneje pred potekom enega leta od 
dne, ko se je izvršila mednarodna registracija. 

Mednarodni urad pošlje nemudoma po en izvod 
tako priobčene odklonitve administraciji izvorne 
države in lastniku žiga ali njegovemu zastopniku, 
če ga je omenjena administracija prijavila uradu. 
Interesentu pristoje isti pritožbeni pripomočki, 
kakor bi bil prošnjo za zaščito direktno sam pred
ložil v državi, kjer se je zaščita odklonila. 

Smatra se, da so administracije, ki niso poslale 
mednarodnemu uradu v zgoraj omenjenem največ 
enoletnem roku nobene pripombe, odobrile regi
stracijo žiga. 

Člen 5. bis. 

Dokazila o zakoniti uporabi izvestnih elemen
tov, ki jih imajo žigi, kakor n. pr. grbov, ščitov, 
portretov, častnih znakov, ' naslovov, trgovinskih 
imen ali imen drugih oseb, ki niso imena dotičnega 
prijavilca, ali drugi podobni vpisi, ki bi jih mogle 
zahtevati administracije držav pogodnic, se opra-
ščajo, razen potrdila administracije izvorne države, 
vsakega drugega potrdila ali druge legalizacije. 

Člen 5. ter. 

Mednarodni urad izda vsakomur, ki to zahteva, 
proti plačilu takse, določene s pravilnikom za iz
vrševanje, prepis pripomb, vpisanih v register, ki 
se nanašajo na določeni žig. 

Proti plačilu takse sme urad prav tako prevzeti 
poizvedovanje po anterioriteti med mednarodnimi 
žigi. 

Člen 6. 

Zaščita, ki izvira iz registracije pri mednarod
nem uradu, traja dvajset let od dne te registracije 
(s pridržkom onega, kar je določeno v členu 8., če 
je plačal prijavilec samo del mednarodne takse) ; 
vendar pa se nanjo ni moči sklicevati v korist žiga, 
ki ne bi več užival zakonske zaščite v izvorni 
državi. 

Člen 7. 

Registracija se sme vedno obnoviti po odredbah 
členov 1. in 3. za novo dvajsetletno dobo od dne 
obnove. 

Šest mesecev, preden poteče rok za zaščito, ob
vesti mednarodni urad o tem lastnika žiga tako, 
da mu pošlje uradno naznanilo o točnem dnevu, ko 
žig prestane. 

Ce se je žig, ki je prijavljen za obnovo, izpre-
menii v obliki, smejo administracije odkloniti re
gistracijo kot obnovo žiga; ista pravica jim gre, če 
se je izpremenila označba blaga, za katerega naj 
se žig uporablja, razen če ne izjavi prizadeta 
oseba na ugovor, ki ga ji je poslal mednarodni 
urad, da se odreka zaščiti za drugo blago, razen 
za ono, ki je bilo v istem obsegu že označeno ob 
prejšnji registraciji. 

Ce se žig ne sprejme kot obnovljen, se smejo 
vpoštevati pravice anterioritete ali druge pravice, 
pridobljene s prejšnjo registracijo. 

Člen 8. 

Administracija izvorne države določi, po svoji 
izvolji ter pobira v svojo korist narodno takso, ki 
jo zahteva od lastnika žiga, za katerega se zahteva 
mednarodna registracija. 

S to takso je treba plačati mednarodno takso (v 
švicarskih frankih) sto in petdeset frankov za prvi 
žig in sto frankov za vsak naslednji žig, deponiran 
istočasno pri mednarodnem uradu na ime istega 
lastnika. 

Prijavilcu je na izvolji, plačati ob mednarodnem 
vpisu samo takso sto frankov za prvi žig in pet in 
sedemdeset frankov za vsak naslednji žig, depo
niran istočasno kakor prvi žig. 

Ce se prijavilec okoristi s to možnostjo, mora 
plačati, preden poteče desetletni rok od dne med
narodnega vpisa, mednarodnemu uradu dopolnitev 
pet in sedemdeset frankov za prvi žig in petdeset 
frankov za vsak naslednji žig, deponiran istočasno 
kakor prvi žig; sicer izgubi po tem roku pravno 
dobroto svoje registracije. Šest mesecev pred po
tekom tega roka obvesti mednarodni urad lastnika 
žiga zaradi uporabe o točnem dnevu prestanka 
tako, da mu pošlje uradno naznanilo. Ce se taksa 
ne dopolni pred potekom gorenjega roka pri med
narodnem uradu, izbriše ta urad žig, obvesti o iz
brisu administracije ter ga objavi y svojem listu. 

Ce bi obsezala lista blaga, za katero se zahteva 
zaščita, nad sto besed, se registrira žig samo proti 
plačilu naknadne takse, ki se določi s pravilnikom 
za izvrševanje. 

Letno vsoto raznih dohodkov, dobljenih z med
narodnimi registracijami, porazdeli mednarodni 

Letnik X. 

urad na enake dele med države pogodnice, ko je 
odtegnil skupne stroške, provzročene z izvrševa
njem tega arrangementa. 

Ce ne bi ©na ali druga država še ratificirala 
tega revidiranega arrangementa v trenutku, ko 
stopi v veljavo, ima do dne svojega poznejšega 
pristopa pravico samo do porazdelitve preeežka 
dohodkov, računjenih na podstavi starih take. 

Člen 8. bis. 

Lastnik mednarodnega žiga se sme vsak čas 
odreči zaščiti v eni ali več državah pogodnic z iz
javo, vročeno administraciji izvorne države žiga, da 
se pošlje mednarodnemu uradu, ki jo odpremi 
državam, katerih se tiče ta odpoved. 

Člen 9. 

Administracija izvorne države priobcuje med
narodnemu uradu uničitve, izbrise, odpovedi, pre
nose in druge izpremembe, ki se nanašajo na ypós 
zaščitenega žiga. 

Mednarodni urad vpiše te izpremembe v med
narodni register, jih priobči administracijam držav 
pogodnic ter jih razglasi v svojem listu. 

Prav tako je treba postopati, če zahteva lastnik 
žiga, da se zmanjšaj lista proizvodov, na katero se 
uporablja. 

Ti posli smejo biti združeni z .vplačilom posebne 
takse, ki se predpiše s pravilnikom za izvrševanje. 

Poznejša dodaja novega proizvoda na listi se 
dobi samo z novo prijavo, izvršeno po odredbah 
člena 3. 

Zamena enega proizvoda za drugega se smatra 
za enako dodaji. 

Člen 9. bis. 

Ce se prenese žig, .vpisan v mednarodni regi
ster, na osebo, nastanjeno v drugi državi pogodnici, 
ne pa v izvorni državi žiga, mora priobčiti prenos 
mednarodnemu uradu administracija izvorne drža
ve. Ko je mednarodni urad dobil pristanek ad
ministracije, ki ji pripada novi lastnik, registrira 
prenos, ga priobči drugim administracijam ter ga 
razglasi v svojem listu, pri čemer objavi po mož
nosti tudi dan, ko se je vpisal žig v novi izvorni 
državi, in številko tega vpisa. 

Ne registrira se noben prenos žiga, vpisan ,v 
mednarodni register in izvršen v korist osebe, ki 
ni sposobna, deponirati mednarodnega žiga. 

Člen 9. ter. 

Predpisi členov 9. in 9. bis, ki se nanašajo na 
prenose, nikakor nimajo učinka, da bi izpremenili 
zakonodajstva držav pogodnic, ki prepovedujejo 
prenos žiga brez istočasne cesije industrijskega ali 
trgovinskega podjetja, čigar proizvode naj žjg raz
likuje. 

Člen 10. 

Administracije določijo s skupnim sporazumom 
podrobnosti, ki se nanašajo na izvrševanje tega 
arrangementa. 

Člen 11. 

Države zveze za zaščito industrijske svojine, 
ki se niso udeležile tega arrangementa, mu smejo 
pristopiti na svojo prošnjo in na način, predpisan 
z občo konvencijo. 

Cim se mednarodni urad obvesti, da je izveetna 
država ali ena njenih kolonij pristopila k temu 
arrangementu, pošlje po členu 3. administraciji te 
države kolektivno priobčilo žigov, ki uživajo v tem 
trenutku mednarodno zaščito. 

To priobčilo zavaruje sämo po sebi omenjenim 
žigom koristi prednjih odredb na ozemlju države, 
ki pristopa k arrangemenin, in od dne njegove 
predložitve teče enoletni rok, v katerem sme po
dati prizadeta administracija izjavo, določeno s 
členom 5. 

Vsekakor sme izjaviti vsaka država, ki pristopi 
k temu arrangementu, da bo uporabljanje tega 
arrangementa omejeno na žige^ ki se registrirajo 
po dnevu, od katerega velja pristop, razen kar se 
tiče mednarodnih žigov, ki so bili že prej predmet 
istovetne še obstoječe narodne registracije in ki se 
neposredno priznajo na zahtevo prizadetih oseb. 

Ta izjava oprašča mednarodni urad, izvršiti zgo
raj omenjeno kolektivno priobčilo. Urad se omeji 
na priobčilo žigov, v katerih korist bi se mu poslala 
prošnja, s potrebnimi podatki, da se ukoristi iz
jema, določena v prednjem odstavku, v enem letu 
od dne, ko je nova država pristopila. 

Člen 12. 

Ta arrangement ee ratificira in ratifikacije ee 
izreče v Haagu najkesneje do dne 1. maja 1928. 
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V veljavo stopi mesec dni po poteku tega roka 
ter ima isto moč in isto trajanje kakor obča kon
vencija. 

Ta akt nadomešča v odnošajih držav, ki ga rati
ficirajo, madridski arrangement iz leta 1891., revi
diran v Washingtonu dne 2. junija 1911. Vendar pa 
ostane v veljavi glede odnošajev z državami, ki ne 
bi ratificirale tega akta. 

V potrditev tega so pooblaščenci vsake države 
pogodnice podpisali ta arrangement. 

Sestavljeno v H a a g u v enem izvodu, dne 
6. novembra 1925. 
Za Nemčijo: 

VietinghoH s. r. 
v. Specht s. r. 
Klauer s. r. 
Albert Oeterrieth s. r. 

Za Avstrijo: 
Dr. Earl Duschanek s. r. 
Dr. Hans Fortwängler s. r. 

Za Belgijo: 
Capitaine s. r. 
Louis André s. r. 
Thomas Braun s. r. 
D. Coppietere s. r. 

Za Združene države Brazilije: 
J. A.Barboza Carneiro s. r. 
Carlos Americo Barbosa de Oliveira s. г. 

Za Kubo: 

R. de la Torre s. г. 

Za svobodno mesto Gdansk: 

SI Kozminski s. r. 

• Za Španijo: 
Santiago Mendez de Vigo s. r. 
Fernando Cabello Lapiedra s. r. 
José Garcia Monge s. r. 

Za Francijo: 
Ch. de Marcilly s. r. 
Marcel Plaisant s. r. 
Ch. Drouets s. r. 
Georges Maillard s. r. 

Za Madžarsko: 
Elemér de Pompéry s. r. 

Za Italijo: 
Domenico Barone s. г. 
Letterio Laboccetta s. r. 
Mario Ghiron s. r. 

Za Maroko: 

Ch. de Mareilly s. r. 

Za Združene države Mehike: 
Julio Poulat s. r. 

Za Holandijo: 
J. Alingh Prins s. r. 
Bijlereld s. r. 
Dijekmeester s. r. 

Za Portugalsko: 
Bandeira s. r. 

Za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
Dr. Janko Šaman s. r. 
Mihailo Predié s. r. 

Za Švico: 
A. de Pury s. r. 
W. Kraft s. r. 

Za Češkoslovaško: 
Baraček s. r. 
Prof. dr. Karel Hermann-Otavsky s. r. 
Ing. Bohuslav Pavlušek s. r. 

Za Tunis: 
Ch.de Marcilly s. r. 

Za Turčijo: 
Mehmed Esad Bey s. r. 

Priloga. 

Ш 

P r a v i l n i k 
za izvrševanje arrangementa glede med 
narodnega registriranja tvorniSkih 

trgovinskih žigov, 
revidiran v Haagu dne 6. novembra 1925. 

Člen 1. 
Vsako prošnjo, s katero se zahteva mednarodna 

registracija tvorniškega ali trgovinskega žiga na 
podstavi revidiranega arrangementa z dne 14. apri

la 1891., mora poslati lastnik žiga administraciji 
izvorne države v obliki, ki jo predpiše ta država 
v svojem posebnem pravilniku. 

Člen 2. 
Ko se žig pravilno registrira v izvorni državi, 

pošlje administracija te države mednarodnemu 
uradu za industrijsko svojino v Bernu: 

A. V dveh izvodih prošnjo za registracijo, ki 
mora obsezati p o s e b n o predstavo žiga samo v 
črni obliki, dobljeni z odtiskom klišeja, ki se doda 
prijavi. Ta prošnja mora biti sestavljena na obraz
cu, ki ga da mednarodni urad, ter mora biti redi
girana v francoskem jeziku. Obrazec izpolni ad
ministracija izvorne države ali pa poskrbi, da se 
izpolni po predpisih. V prošnji je treba označiti: 

/1.) ime lastnika žiga; 
2.) njega naslov, če pa je označenih več naslo

vov, oni, na katerega je treba pošiljati priobčila; 
3.) v eventualnem primeru zastopnikovo ime in 

njega naslov; 
4.) proizvode ali blago, ki jim je žig namenjen 

(precizna označba vrst proizvodov brez velikega 
podrobnega naštevanja) ; 

5.) d a t u m p o s l e d n j e g a v p i s a (regi
stracijo ali o b n o v o ) žiga v izvorni državi in 
njega zaporedno številko; 

6.) če obstoji prejšnja mednarodna registracija, 
datum in številko žiga. 

B. Kliše žiga za njega tipografsko razmnožitev 
v publikaciji, ki jo izvrši mednarodni urad. Ta 
kliše mora točno reproducirati žig, tako da se jasno 
razločujejo vse podrobnosti na reprodukciji; imeti 
ne sme manj nego 15 milimetrov in ne več nego 
10 centimetrov bodisi v dolžini, bodisi v širini. 
Točna debelina klišeja mora znašati 24 milimetrov, 
t. j . ustrezati mora .višini tiskarskih črk. Ta kliše 
se čez dve leti, ko se je razglasil, vrne lastniku 
žiga ob njegovih stroških, če. ga zahteva. Vsak 
kliše, ki se ne zahteva, se na koncu tretjega leta 
uniči. 

Obrazec prošnje za registracijo, mora imeti ozna
čene prednje odredbe kakor tudi razpredelek, v 
katerem označi administracija izvorne države, ali 
lastnik žiga želi, da se mu kliše vrni ali ne. 

C. Ce zahteva prijavilec barvo kot karakteri
stičen znak svojega žiga: na papirju štirideset. iz
vodov reprodukcije v barvi žiga, katere dimenzije 
naj ne bodo večje nego dvajset centimetrov strani. 
Eden teh izvodov mora biti prilepljen na vsako 
prošnjo za registracijo ob strani črnega odtiska. Ce 
je sestavljen ta žig iz več ločenih delov, morajo 
biti združeni in nalepljeni za vsakega štiridesetih 
izvodov na list trdega papirja. Prošnja mora ob
sezati kratko pripombo v francoskem jeziku, ki 
označuje z g o l j zahtevano barvo ali kombinacijo 
barv za glavne dele žiga. Ce se eden ali drug iz
med pogojev, ki se nanašajo na barvo, ne izpolni, 
pristopi mednarodni urad k registraciji žiga in k 
njega notifikaeiji, ne da bi vpošteval barvo, ako 
prijava ne bi ustrezala goren jim predpisom „do 
roka, ki ga je določil urad. 

D. Znesek mednarodne takse, če ga ni poslal 
lastnik žiga že vnaprej in naravnost mednarodnemu 
uradu. Ta znesek se mora položiti v gotovini pri 
mednarodnem uradu ali pa poslati po poštni na
kaznici ali z vplačilom na račun njegovega pošt
nega čeka ali s čekom, izdanim na izvestno banko 
v Bernu. Vsako plačilo mora biti označeno z ime
nom in stanovališčem lastnika žiga. 

V prošnjah za registracijo je treba precizirati, 
katerega dne, v kakšni obliki in kdo bo izvršil ta 
plačila; prav tako je treba označiti v njih, ali se je 
obenem plačala mednarodna taksa za dvajset ali 
samo za prvih deset let. 

Ce obseza žig napise v jeziku ali črke, ki so 
vobče malo znane, se sme zahtevati od lastnika 
žiga, naj priloži mednarodni prijavi dvanajst iz
vodov prevoda teh napisov v francoskem jeziku, 
da se s tem pospeši preizkus žiga v poedinih 
državah. 

V eventualnem primeru in v isti namen se pre
pušča administraciji izvorne države, potrditi na 
prošnji za registracijo, da je prijavilec pri njej iz
pričal pravico, uporabljati grb, portret, odliko ali 
ime tretje osebe, ki figurira na žigu. 

Obrazec za zahteve mednarodne registracije po
šilja mednarodni urad administracijam brezplačno. 

Za obnovo mednarodne registracije se vrše iste 
operacije kakor za prvotno registracijo. 

odložiti registracijo tega žiga; vendar pa mora o 
tem takoj obvestiti prizadeto administracijo, ki 
mora priobčiti mednarodnemu uradu, ali je treba 
prošnjo predrugačiti, umekniü ali pa obdržati. 

Držeč se iste procedure, sme mednarodni urad 
zlasti odložiti registracijo: 

1.) če ima prošnja oznake preveč nedoločenih 
proizvodov, kakor «razno blago», «in drugi pro
izvodi», zlasti pa kratico «itd.»; 

2.) če niso na prejetem klišeju zadosti razločno 
odtisnjeni elementi žiga; 

3.) če ima žig znak križa, ki se utegne smatrati 
za «Rdeči križ»; da pa se preprečijo neizbežne 
odklonitve, naj se izpoeluje od lastnika žiga pred
hodna izjava, da se žig ne bo uporabljal ne v rdeči 
ne v podobni barvi. 

Ce se prijava te vrste ne uredi ,v šestih mesecih, 
je mednarodni urad upravičen, določiti prav tako 
dolg rok, da se stvar dokonča. O tem obvesti last
nika ali njegovega zastopnika kakor tudi admini
stracijo, ki je zahtevala registracijo. Ta roka 
tečeta od dne, ko je mednarodni urad ukrenil pri
občite v. Ce ta roka potečeta in ne dospe do takrat 
noben odgovor k uradu, se sme smatrati prijava za 
opuščeno in takse se vrnejo prijavilcu po odbitku 
največ 20 frankov. 

Ce predstavlja prošnja za registracijo, ki je bila 
vložena nepopolna ali nepravilna, del kolektivne 
prijave več žigov, se zadrži vsa kolekcija od regi
stracije, ako dotična administracija ali lastnik žiga 
ne pooblasti mednarodnega urada, da sme smatrati 
to prošnjo za izločeno iz kolektivne prijave in rav
nati z njo kakor z ločeno. 

Člen 3. 
Mednarodni urad vpiše nemudoma žig v regi-

j ster, ki ima odtisk žiga in obseza te-le oznake: 

Člen 2. bis. 
Ce ugotovi mednarodni urad, da je prošnja za 

registracijo nepopolna ali nepravilna, je upravičen, 

1.) zaporedno številko žiga; 
2.) ime lastnika žiga; 
3.) njega naslov; 
A.) proizvode ali blago, na katere se žig upo

rablja; 
5.) izvorno državo žiga; 
6.) datum poslednjega vpisa (registracije ali 

obnove) in zaporedno številko v izvorni državi; 
7.) oznake, ki se nanašajo na zahteve za zaščito 

barve, na prejšnjo mednarodno registracijo, ome
njeno o priliki nove prijave itd.; 

8.) datum registracije pri mednarodnem uradu; 
9.) datum priobčila administracijam in publi

kacije; 
~10.) pripombe, ki se nanašajo na stanje žiga, 

kakor n. pr. odklonitev zaščite, omejitev, prenosi, 
odpovedi, izbrisi itd. 

Člen 4. 
Ko se izvrši vpis v register, potrdi mednarodni 

urad na obeh izvodih prošnje, p o d k a t e r i m 
d a t u m o m i n p o d k a t e r o š t e v i l k o s e 
j e i z v r š i l a r e g i s t r a c i j a , ter opremi oba 
s svojim podpisom in pečatom. Eden teh izvodov 
ostane v arhivu urada, drugi pa se vrne admini
straciji izvorne države, k i ga p o š l j e , k o j e 
s p r e j e l a n a z n a n j e v s a o b v e s t i l a , 
l a s t n i k u ž i g a a l i n j e g o v e m u z a s t o p 
n i k u . Razen tega priobči mednarodni urad n e 
m u d o m a administracijam, da se je registracija 
izvršila, ter pošlje vsaki izmed njih po eno tipo
grafsko ' reprodukcijo žiga o b e n e m z o b v e 
s t i l i , o z n a č e n i m i p o d št. 1.) d o 8.) v 
č l e n u 3. 

V primeru, navedenem v členu 2. pod črko C, 
se priloži gorenjemu priobčilu izvod reprodukcije 
žiga v barvi. 

Člen 5. 
Mednarodni urad objavi žig v svojem listu « L e s 

M a r q u e s I n t e r n a t i o n a l e s » . Ta publi
kacija obseza reprodukcijo žiga z o b v e s t i l i , 
o z n a č e n i m i p o d št. 1.) d o 8.) v č l e n u 3. 

Vsaka administracija dobi od mednarodnega 
urada brezplačno toliko izvodov omenjenega lista, 
kolikor jih zahteva; v e n d a r p a s e b r e z 
p l a č n o n e m o r e j o p o š i l j a t i t u d i š t e 
v i l k e , k i s o i z š l e p r e d t o f o r m u l i 
r a n o z a h t e v o . 

V začetku vsakega leta izda mednarodni urad 
razpredelnico, v kateri so označena v abecednem 
redu in za vsako državo pogodnico imena lastnikov 
žigov, ki so bili objavljeni v predhodnem letu. 

Člen 6. 
Priobčilo odklonitev, navedeno v členu 5. tega 

arrangementa, se mora poslati mednarodnemu 
uradu v treh enakoglasnih prepisih, ki so name-
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njeni: eden omenjenemu uradu, drugi administra
ciji izvorne države in tretji lastniku žiga ali nje
govemu zastopniku. To priobčilo, podano na obraz
cu, mora označevati najmanj državo, ki je žig od
klonila, datum, ko se je poročilo o odklonitvi od
poslalo, in datum, ko se je žig mednarodno regi
striral, lastnikovo ime in stanovališče in motive 
za odklonitev. Priobčila o začasni odklonitvi mo
rajo označevati rok, v katerem utegnejo interesenti 
braniti svoje pravice. 

Če je odklonitev motivirana z obstojem prej pri
javljenega žiga, je treba p r e c i z i r a t i v priob-
čilu n a r o d n i a l i m e d n a r o d n i ž ig , s ka
terim kolidira, ter označiti zlasti ime in stanovali
šče njegovega lastnika, datum njegoye registracije 
in zaporedno številko. Faksimil mora priložiti pri-
občilu odklanjajoča administracija, in sicer vselej, 
kadar ga ima na razpolago. 

Zadnja stran priobčila o odklonitvi mora na
vajati pregled vseh glavnih odredb zakona, ki se 
nanašajo na odklonitve; nadalje je treba na njej 
označiti rok za pritožbe zoper nje kakor tudi, pri 
katerem oblastvu naj se vloži pritožba. 

Člen 7. 
Izpremembe, ki nastopijo v vpisu žiga in ki so 

predmet priobčila, navedenega v členih 9. in 9. bis 
arrangementa, se morajo vpisati v register med
narodnega urada. I z v z e m a se primer, ko se 
prenos ne sme registrirati zato, ker se je učinil v 
korist osebe, ki nima pravice, prijaviti mednarod
nega žiga, ali zato, ker se ni dobil pristanek ad
ministracije nove države, ki ji pripada prejemnik 
pravice. 

Mednarodni urad priobčuje administracijam 
registrirane izpremembe ter jih razglaša v svojem 
listu. 

Te odredbe se uporabljajo tudi, če je lastnik 
žiga premestil stanovališče iz /éne države v drugo. 

Ce se prenos svojine ali stanovališče ne more 
registrirati, zahteva mednarodni urad od admini
stracije stare izvorne države dovolitev, da se žig 
izbriši. 

Člen 8. 

Takse, ki so določene ,v členih 5. ter., 8. in 9. 
arrangementa in k i s e p l a č u j e j o v o b č e 
v n a p r e j i n v e d n o v š v i c a r s k i h f r a n 
k i h , so določene tako-le: 

A. Takse za prenose, modifikacije imen, izpre
membe stanovališča, potrebne popravke ob po-
greških, ki jih je učinil prijavilec, omejitve pro
izvodov zbog opustitve ali zbog opustitve zaščite 
za eno ali več držav: 30 frankov od vsakega žiga in 
10 frankov za vsak naslednji žig, ki pripada istemu 
lastniku in ki je predmet iste operacije in istega 
priobčila kakor prvi. V te takse so všteti: stroški 
za priobčila administracijam in, če je treba, za 
publikacijo teh operacij. Oproščene so takse: ome
jitve in opustitve, Ici se pošiljajo istočasno s prošnjo 
za registracijo, obči izbrisi, operacije, ki jih je 
treba zaradi obvestila o začasni odklonitvi ali za
radi sodne odločbe in one, ki so obsežene s prošnjo 
za obnovo. 

B. Takse za prepise ali izpiske iz r e g i s t r a 
m e d n a r o d n i h ž i g o v znašajo 5 frankov za 
žig. Toda če se morejo na istem listu zbrati po
datki, ki se nanašajo na več žigov, se zniža taksa 
razen za prvega n a 2 f r a n k a za vsak naslednji 
žig. Ce gre za več žigov, je treba označiti v zahte
vah teh dokumentov, ali se zahtevajo podvojeni 
žigi za vsak žig ali eden za vse. Za vsak drug iz
pisek, vsako drugo potrdilo ali drugo poizvedbo 
(izvzemši one, ki so naštete pod1 C), ki se zahtevajo 
od mednarodnega urada poleg dokumentov, ka
terih izdajanje je obligatno, se pobira analogna 
taksa. 

C. Taksa za poizvedbe o prejšnjem obstoju med 
registriranimi mednarodnimi žigi znaša 5 frankov 
od žiga. Če naj se izvrši poizvedba za več vrst pro
izvodov ali istočasno za žig iz slike in za žig iz 
besed ali če obseza žig iz slike več nego en bistven 
element, je ta taksa dvojna. To velja tudi, če pri
javilec ne precizira, na katero vrsto blaga naj se 
nanaša poizvedba, ali če pozabi priložiti narisek 
ali skico tega figurativnega žiga, o katerem želi 
biti obveščen. Mednarodni urad sme po svoji iz-
volji odložiti vse poizvedovanje in počakati po
jasnilo, ki bi ga zahteval. 

D. Če preseza Usta proizvodov, za katero se 
zahteva zaščita, 100 besed, znaša zvišana taksa, 
določena ,v členu 8. arrangementa, 1 frank za vsako 
naknadno natisnjeno vrsto v listu «Les Marques 
Internationales> (ena vrsta ima navadno 8 do 
10 besed). . 

Člen 9. 
V začetku vsakega leta sestavi -теапагоаш 

urad račun stroškov, učinjenih ,v minulem letu za 
službo mednarodnega registriranja; znesek tega 
računa se odšteje od vsote dohodkov, presežek do
hodkov pa se porazdeli na enake dele med vse 
države pogodnice, češ, da določijo države pogod-
nice z vzajemnim sporazumom druge modalitete za 
porazdelitev. 

Člen 10. 
Kolektivno priobčilo, kolikor je določeno v 

členu 11. arrangementa, obseza iste označbe kakor 
priobčila, določena v členih 4. in 7. tega pravilnika. 

Člen 11. 
Ta pravilnik stopi v veljavo obenem z arran-

gementom, na katerega se nanaša, ter ima isti rok 
trajanja. Vendar pa smejo vpisati administracije 
vanj, po predhodnih odredbah člena 10. omenje
nega arrangementa, izpremembe, ki se jim zde po
trebne, po proceduri, določeni v naslednjem členu. 

Člen 12. 
Predloge za izpremembe tega pravilnika, ki jih 

formulira ena država pogodnica ali mednarodni 
urad, priobči urad .administracijam, ki mu pošljejo 
svoja mnenja v šestih mesecih. Ce je po tem roku 
predlog usvojila večina administracij in se nobena 
administracija ne izreče zoper izpremembo ali za 
izpremembo predlaganega besedila, stopi to be
sedilo .v veljavo za vse države pogodnice čez tri 
mesece od dne, ko je mednarodni urad administra
cijam priobčil to odobritev. 

§2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z razglasitvijo v «Službenih 
Novinah>, ko se predhodno deponirajo ratifikacije. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 19. junija 1928. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

Minister (Podpisi 
za trgovino in industrijo: vseh ostalih ministrov.) 

dr. M. Spaho s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Mil. Vujičić s. r. 

L. S. 

Minister 
za zunanje posle: 

dr. V. Marinkovié s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 5 7 . 

Prav i ln ik 
ministra za trgovino in industrijo 
glede izpremembe naredbe z dne 7. fe
bruarja 1921. o postopanja pri zaščiti 
predmetov industrijske svojine na pod

stavi mednarodnih pogodb.* 

Na podstavi § 163. zakona o zaščiti industrijske 
svojine z dne 17. februarja 1922., izpremenjenega 
z zakonom o njega izpremembah in dopolnitvah z 
dne 27. aprila 1928., predpisujem te-le izpremembe 
zgoraj omenjene naredbe. 

Člen 1. 

Naslov naredbe se izpreminja ter se glasi: 

Pravilnik o postopanju pri zaščiti predmetov indu
strijske svojine na podstavi mednarodnih pogodb. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
venaca> z dne 26. septembra 1928., št. 223/LXXII. 
,— Prvotni pravilnik glej v Uradnem listu z dne 
12. marca 1921., št. 70/27. 

Člen 2. 
V vseh predpisih naredbe, kjer stoje besede: 

«uredba e zaščiti industrijske svojine», naj se na-
domeste te besede z besedami: «zakon o zaičiti 
industrijske svojine; kjer pa stoji (v srbskem be
sedilu — op. ur.) beseda: <muetra>, naj se nado
mesti z besedo: «uzorak». 

Člen 3. 

Za členom 7. se dodaja oddelek II., ki se glasi: 
II. Predpisi o začasni zaščiti predmetov industrij
ske svojine, razstavljenih na inozemskih med

narodnih razstavah. 

Člen 8. 
Razstavljalci na razstavah mednarodnega zna

čaja, ki se prirejajo na ozemlju tuje države, pod
pisnice pariške konvencije iz leta 1883. o zaščiti 
industrijske svojine, po členu 11. iste konvencije, 
revidirane v Haagu leta 1925., uživajo iste pravice 
kakor razstavljalci na naših domačih razstavah 
glede pridobitve prvenstvene pravice, če zahtevajo 
to pravico v naši državi; vendar pa morajo izpol
njevati pogoje, določene v členih 9., 10. in 11. tega 
pravilnika. 

Člen 9. 

Da uživajo razstavljalci pravico iz člena 8. tega 
pravilnika, mora zahtevati uprava inozemske med
narodne razstave s posebno prošnjo od ministra 
za trgovino in industrijo kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev odločbo, s katero se proglasi razstava 
za razstavo, ki se sme koristiti s členom 11. pariške 
konvencije. 

Uprava razstave mora priložiti prošnji tudi po
trdilo pristojnih oblastev države, v kateri se raz
stava otvarja, da je ta razstava uradna ali da se 
za tâko priznava v tej državi 

Razen tega je treba priložiti prošnji potrdilo, 
da je razstava mednarodnega značaja, in naglasiti, 
od katerega do katerega dne se bo vršila. 

Člen 10. 

Ukoriščaje gorenje odredbe, morajo razstav
ljalci na takih mednarodnih tujih razstavah, ko za
htevajo priznanje prvenstvene pravice, določene s 
§§ 90., 107. in 113. zakona o zaščiti industrijske svo
jine, povsem izpolniti pogoje, določene za razstav-
Ijalce na naših domačih razstavah, zlasti kar se tiče 
pogojev iz §§ 95. in 96. pravilnika za izvrševanje 
zakona o zaščiti industrijske svojine. 

Člen 11. 

Priznanje začasne zaščite, o katerem govori 
člen 9. "tega pravilnika, se razglasi v «Službenih 
Novinah> kakor tudi v uradnem časopisu uprave za 
zaščito industrijske svojine ob stroških razstavne 
uprave. Velikost stroškov določi uprava za zaščito 
industrijske svojine. 

Razglasitev se izvrši lahko tudi v uradnem 
časopisu mednarodnega urada v Bernu za zaščito 
industrijske svojine. 

Člen 4. 

Oddelek II. naredbe naj postane oddelek III. 
pravilnika, členi 8., 9. in 10. pa naj postanejo členi 
12., 13. in 14. pravilnika. Dodaja se nov člen 15.; 
člena 11. in 12. naredbe pa naj postaneta člena 16. 
in 17. pravilnika. 

Prvi odstavek člena 13. tega pravilnika se iz
preminja ter se glasi: 

Vloga, s katero se zahteva registracija žiga ali 
obnova že mednarodno registriranega žiga, se vroči 
v dveh izvodih. Za vloge se uporabljajo obrazci, 
sestavljeni v francoskem jeziku, ki jih je izdala 
mednarodna uprava za zaščito industrijske svojine 
v Bernu. Ti obrazci se dobivajo pri tej upravi za 
zaščito industrijske svojine. Za vsako prijavo žiga 
se mora vročiti posebna vloga. 

Točka 1.) člena 13. tega pravilnika se izpre
minja ter se glasi: 

1.) prijavilčevo ime (firmo) in njega naslov, 
eventualno zastopnikovo ime in njega naslov; 

V členu 13. tega pravilnika naj se doda kot 
točka 6.) to-le: 

6.) če obstoji prejšnja mednarodna registracija, 
datum in številka tega žiga; 

Točka 6.) naredbe naj postane točka 7.) tega 
pravilnika. 

Na koncu člena 13. tega pravilnika se dodajajo 
ti-le odstavki: 
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Če ugotovi mednarodni urad nepopolnost ali ne
pravilnost prošnje za registracijo, sme odložiti re
gistracijo tega žiga; vendar pa mora o tem takoj 
obvestiti to upravo, ki mora uradu odgovoriti, ali 
je treba to prošnjo predrugačiti, umekniti ali pri
držati. 

Mednarodni urad sme zlasti odložiti registracijo: 
1.) če ima prošnja oznake nedoločenih proiz

vodov, kakor <razno blago», «in drugi proizvodi:», 
zlasti pa kratico «itd.»; 

2.) če niso v predloženem klišeju zadosti jasno 
odtisnjeni elementi žiga; 

3.) če ima žig znak križa, ki se utegne smatrati 
za «Rdeči križ». Da se zaradi tega prepreči od
klonitev, izposluje uprava od lastnika žiga izjavo, 
da se žig ne bo uporabljal v rdeči ali v podobni 
barvi. 

Če se ne postopa po teh pripombah v šestih 
mesecih, sme določiti mednarodni urad še en prav 
tako dolg rok, da se izda o istem predmetu defi
nitivna odločba. 0 tem obvesti urad lastnika žiga 
ali njegovega zastopnika in to upravo. Oba roka 
tečeta od dne, ko je mednarodni urad vročil pri
pombe. Če potečeta ta roka in do takrat ne prispe 
k uradu noben odgovor, se sme smatrati prijava za 
opuščeno in takse se vrnejo prijavilcu po odbitku 
največ 20 frankov. 

Če predstavlja prošnja za registracijo, ki je bila 
vložena nepopolna ali nepravilna, del več skupno 
prijavljenih žigov, se ne registrira nobeden teh 
žigov, ako ne obvesti uprava ali prijavilec urada, 
naj izloči prošnjo iz skupno prijavljenih žigov in 
naj ravna z njo kakor s posebno prijavo. 

V členu 14. tega pravilnika se izpreminja prvi 
odstavek točke 2.) ter se glasi: 

1.) Kliše žiga, ki točno reproducira žig tako, da 
so vse podrobnosti na reprodukciji jasno razvidne. 
Elise ne sme imeti manj nego 15 mm in ne več 
nego 10 cm v dolžini in v širini, debelina klišeja pa 
mora biti 24 mm, t. j . ustrezati mora višini tiskar-
gkih črk. 

V členu 14. tega pravilnika se izpreminja 
točka 2.) ter se glasi: 

2.) Dokaz, da se je položila mednarodna taksa 
za registracijo žiga. Ta taksa znaša sto in petdeset 
švicarskih frankov ter se pošilja direktno med
narodnemu uradu v Bernu (Bureau international 
de l'union pour la protection de la propriété in
dustrielle Berne, Suisse) ali pa po poštni nakaznici 
ali z vplačilom na račun njegovega poštnega čeka 
ali s čekom, izdanim na izvestno banko v Bernu. Če 
pa prijavi ob istem času isti prijavilec več žigov za 
isto ali drugo vrsto blaga, znala taksa za prvi žig 
sto in petdeset, za vsak naslednji žig pa sto švicar
skih frankov. Prijavilec sme vplačati ob mednarod
nem vpisu samo takso sto frankov za prvi žig in 
takso pet in sedemdeset frankov za vsak naslednji 
žig, deponiran istočasno kakor prvi žig. Če prija
vilec ukoristi to možnost, mora položiti pred po
tekom desetletnega roka od dne mednarodnega 
vpisa mednarodnemu uradu dopolnilno takso v 
znesku pet in sedemdeset frankov za prvi žig in v 
znesku petdeset frankov za vsak žig, deponiran 
istočasno kakor prvi žig; drugače izgubi po poteku 
tega roka pravico registracije. 

V prošnjah za registracijo je treba točno ozna
čiti, katerega dne, v kakšni obliki in kdo je izvršil 
vplačilo kakor tudi, ali se je v istem času plačala 
mednarodna taksa za 20 ali samo za prvih 10 let. 

V členu 14. pravilnika se izpreminja prvi od
stavek točke 5.) ter se glasi: 

5.) Če se zahteva barva žiga kot znak za raz
likovanje žiga, štirideset izvodov reprodukcije žiga 
v barvi na papirju, ki naj mu ne bodo strani daljše 
od 20 centimetrov. 

Tej točki se dodaja tretji odstavek, ki se glasi: 
Če se ne izpolni katerikoli izmed pogojev, ki se 

nanaša na barvo žiga, pristopi mednarodni urad k 
registraciji žiga in njega notifikaciji, ne glede na 
barvo, ako prijava do določenega roka ne bi ustre
zala gorenjim predpisom. 

Členu 14. pravilnika se dodajata novi točki 6.) 
in 7.), ki se glasita: 

6.) Če obseza žig napise v jeziku ali črkah, ki 
so vobče malo znane, dvanajst prevodov teh na
pisov v francoskem jeziku, da se s tem pospeši 
preizkus žiga v poedinih državah. 

7.) Če preseza lista produktov, za katero se za
hteva zaščita žiga, 100 besed: en švicarski frank za 
vsako naknadno natisnjeno vrsto v listu «Les Mar-
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ques Internationales» (ena vrsta ima po navadi 
8 do 10 besed). 

Člen 15. 
Takse, določene v členih 5. tei, 8. in 9. madrid

skega arrangementa o mednarodni registraciji 
tvorniških in trgovinskih žigov, revidiranega v 
Haagu dne 6. novembra 1925., se plačujejo vnaprej 
v švicarskih frankih ter znašajo: 

1.) Takse za prenos, izpremembe imen, izpre-
membe stanovališča, popravke ob pogreških, ki jih 
je učinil prosilec, omejitev proizvodov zbog opu
stitve ali zbog opustitve zaščite za eno ali več 
držav znaša 30 frankov od vsakega žiga in 10 fran
kov za vsak naslednji žig, ki pripada istemu last
niku in ki je predmet istih operacij in istih priobčil 
kakor prvi. 

Oproščene so takse: omejitve in opustitve, ki se 
pošiljajo istočasno s prošnjami za registracijo, obči 
izbrisi, opravila, ki jih je treba zaradi obvestila o 
začasni odklonitvi (refus provisoire) ali zaradi 
sodne odločbe, in ona opravila, ki jih je bilo treba 
zaradi prošnje za obnovo. 

2.) Takse za kopije ali izpiske iz registra med
narodnih žigov znašajo pet frankov za žig. Toda če 
so na istem listu podatki, ki se nanašajo na več 
žigov, razen za prvi žig, znaša taksa za vsak na
slednji žig po 2 franka. V vlogah, s katerimi se za
htevajo ti dokumenti, je treba označiti, če se na
našajo na več žigov, ali se zahteva poseben izpisek 
za vsak žig ali en izpisek za vse žige. Iste taksa 
se pobira tudi za vsak drug izpisek, vsako potrdilo 
in vsako poizvedbo (izvzemši one, ki jih našteva 
točka 3.), ki se zahtevajo od mednarodnega urada 
poleg dokumentov, katerih izdajanje je obligatno. 

3.) Taksa za poizvedbe o prejšnjem obstoju 
(antériorité) med registriranimi mednarodnimi žigi 
znaša 5 frankov od žiga. Ta taksa se podvoji, če naj 
se izvrši poizvedba za več vrst blaga ali istočasno 
za žig, sestavljen iz slike, in za žig, sestavljen iz 
besed, ali če obseza žig, sestavljen iz slike, več 
bistvenih elementov. To velja tudi, če prijavilec ne 
označi, na katero vrsto blaga naj se nanaša poiz
vedba, ali če ne priloži nariska ali skice žiga, o 
katerem želi biti obveščen. Mednarodni urad sme 
po svoji izvolji odložiti poizvedovanje, dokler ne 
dobi eventualno zahtevanega pojasnila. 

Člen 17. tega pravilnika se izpreminja ter se 
glasi: 

Ta pravilnik stopi v veljavo 30. dan od dne, ko 
se razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 5. julija 1928. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

3 5 8 . 
Notifikacija 

o pristopa naše vlade h konvenciji 
pariške unije in k madridskemu 

arrangementa.* 
Pristop naše vlade h konvenciji pariške unije 

z dne 20. marca 1883. za zaščito industrijske svojine 
in k madridskemu arrangementu z dne 14. aprila 
1891. o mednarodnem registriranju tvorniških in 
trgovinskih žigov tako, kakor sta bila poslednjič 
revidirana v Haagu dne 6. novembra 1925. in uve
dena v naši državi z zakonoma z dne 19. junija 
1928. («Službene Novine» z dne 26. septembra 1928., 
št. 223/LXXII**), je notificiral po členu 16., dru
gem odstavku, omenjene konvencije in po členu 11. 
omenjenega arrangementa vsem državam iz zveze 
za zaščito industrijske svojine švicarski federalni 
svet z okrožnico z dne 29. septembra 1928. 

Potemtakem velja pristop naše države k tema 
pogodbama po zgoraj omenjenih členih pariške 
konvencije in madridskega arrangementa proti 
drugim državam pogodnicam mesec dni po tej 
notifikaciji, t. j . od dne 29. oktobra 1928. 

Iz uprave za zaščito industrijske svojine 
v Beogradu, 

dne 13. oktobra 1928. 

Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. oktobra 1928., št. 252. 

** Uradni list z današnjega' dne, št. 355/105, in 
356/105. 

P. br. 5623/2. 

Državna izpraševalna komisija za osnovne 
in njim sorodne šole v Ljubljani. 

Ministrstvo za prosveto je imenovalo z odlokom 
S. N. br. 28.138 z dne 22. oktobra 1928. v izpraše-
valno komisijo za osnovne in njim sorodne šole v 
Ljubljani za šolsko leto 1928./1929. te-le člane: 

Predsednik: Anton D o k l e r , ravnatelj držav
nega moškega učiteljišča v Ljubljani. 

Podpredsednika: dr. Ivan O r e l , ravnatoLj držav
nega ženskega učiteljišča v Ljubljani, in Ludovik 
V a z z a z, profesor na moškem učiteljišču. 

Člani komisije za osnovne šole: Emil A d a m i č , 
učitelj petja, Josip B a č i ć, profesor, Ivan B a j -
ž e l j , učitelj telovadbe, dr. Josip D e m š a r , pro
fesor, Adolf L a p a j n e, profesor, Anton L e n a r 
č ič , profesor, Ferdinand M a r o 11, profesor, Lju
devit M l a k a r , pTofesor, dr. Josip Š m a j d e k, 
profesor — vsi na državnem moškem učiteljišču v 
Ljubljani; Rado G r u m , Andrej S o ž u n , Ernost 
S i r c a — učitelji na vadriici moškega učiteljišča; 
Ciril B e r n o t , profesor, Adolf G r ö b m i n g , uči
telj giasbe, dr. Rudolf K r o p i v n i k, profesor, 
dr. Maks R o b i č, profesor, dr, Gregor Ž e r j a v , 
profesor, in Slavica V e n c a j z, otroška vrtnarica 
— vsi na državnem ženskem učiteljišču v Ljubljani. 

Za.pomožne šole: Ivan D i m n i k , upravitelj po
možne šole; Franc G r m, direktor gluhonemnice; 
dr. Mavricij R u s , mestni fizik; Anica L e b a r , uči
teljica na pomožni šoli. 

Za gluhoneme: Franc Grm, direktor gluhonem
nice, dr. Alfred Š e r k o, vseučiliški profesor, dr. Pa
vel K r a j e c, zdravnik, in dr. Franc R a m o v š , 
vseučiliški profesor. 

V L j u b 1 j a n i, dne 5. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Freds. 668/4/28—2. 3—2 

Razpis. 
Odda s e m e s t o v o d j e z e m l j i š k e k n j i g o 

pri okrožnem sodišču v C e l j u . 
Prosilci, ki pa morajo biti že uradniki v 3. sku

pini II. kategorije, naj vlože. svojeročno spisano, 
pravilno kolkovane in opremljene prošnje po služ
beni poti do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsednlštvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 4. novembra 1928. 

Preds. 721/4/28—2. 
Razpis. 

3—1 

Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u se 
«Ida m e s t o v i š j e g a p i s a r n i š k e g a o f i -
c i a l a , odnosno p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a . 

Vpoštevajo se samo prosilci, ki so že pisarniški 
uradniki ali pisarniški pripravniki. 

Obenem se oddado vsa mesta pisarniških urad
nikov, ki bi se izpraznila tekom tega razpisa ali 
zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno opremljene in kol
kovane prošnje naj se vlože po službeni poti do dne 

25. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Ker se oddađo tudi vsa mesta, ki se izpraznijo 
tekom razpisa ali po premestitvi, naj navedejo pro
silci izrecno vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se 
izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 4. novembra 1928. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

106. V Ljubljani, dne 13. novembra 1928. 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina.: 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
359. Ukaz, s katerim se otvarja redno zasedanje narodne 

skupščine. 
360. Popravek k zakonu o neposrednjih davkih. 
361. Pojasnilo o ocarinjanju pomešanih etrov. 
362. Naredba o razmejitvi med sodnima okrajema Brdom 

in Vranskim. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

363. Odločba o prodajanju inozemskih plačilnih sred
stev. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Številka 257 z dne 4. novembra 1928. (izredna 
številka): 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. no
vembra 1928., s katerim se za čas, ki ga prebije 
Njegovo Veličanstvo kralj izven domovine, od dne 
odhoda do dne povratka, pooblašča ministrski svet, 
da ga v mejah ustave zastopa v izvrševanju njegove 
us.tavne kraljevske oblasti. 

Številka 258 z dne 5. novembra 1928.: 
Objavi ministrstva za notranje posle z dne 2. ok

tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1 ) Brunon Gom 
b a č , inženjer v Ljubljani; 2.) Jernej V a d n j a l , 
čevljar v Zgornji Šiški, skupno z ženo Frančiško in 
petimi maloJetnimi otroki. 

Številka 259 z dne 6. novembra 1928.: 
Odlok ministra za šume in rudnike z dne 25. ok

tobra 1928.: Premeščen je po službeni potrebi k di
rekciji državnega rudnika v Vrdniku Ivan Radoslav 
B o b e k, rudarski računski revident v 4. skupini 
11. kategorije pri direkciji državnega rudnika v Ve
lenju. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 4. in 
12. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Bojan 
H r o v a t i n , dijak v Ljubljani; 2.) Peter M a v r i , 
poljedelec v Škof ji vasi; 3.) Ivan V i d m a r , polje
delec v Prckorju, skupno z ženo Leopoldino'in malo-
letnim sinom Ivanom. 

Številka 260 z dne 7. novembra 1928.: 
Ukaz/ Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. ok

tobra 1928.: Postavljena sta pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani v 6. skupino I. kategorije: za 
referenta za revizijo in predajo blagajn komercial
nega odseka prometno-komereialnega oddelka Ivan 
Z u p a n , dosedanji uradnik v 1. skupini, podskupi
ni a), П. kategorije; za referenta* za proračun ra
čunskega odseka občega oddelka Adolf H i l m a y i , 
dosedanji uradnik v 2. skupini, podskupini a), H. ka
tegorije. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 12. ok
tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet Josip R o n e 
s' t a b o, delavec v Mariboru. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 19. ok
tobra 1928.: «Potporni fond šofera» v Tuzli je opro
ščen plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne tarife 
za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja državnim ob-
lastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 261 z dn e 8. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. ok

tobra 1928.: Odlikovani so za novinarsko in publi
cistično delovanje: 

z redom sv. Save III. vrste Fran S m o d e j , 
predsednik «Novinarskega udruženja», in Fran 
T e r s e'g 1 a v, direktor «Slovenca»; 

z redom sv. Save IV. vrste: novinarji Viktor 
S c h w e i g e r , Saša Z e 1 e z n i k a r in Andrej G a -
b r š č e k; 

z redom sv. Save V. vrste novinar dr. Fran 
S t e 1 e. 

Odlok ministra pravde z dne 2. novembra 1928.: 
Postavljen je za stalnega v 4. skupini III. katego
rije Josip P e r e n i č, pisarniški pripravnik pri okraj
nem sodišču v Kočevju, in obenem postavljen za 
kanclista v 3. skupini III. kategorije v območju 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Odlok ministra za prosveto z dne 25. oktobra 
1928.: Postavljeni so na filozofski fakulteti univerze 
v Ljubljani: za pogodbenega rednega profesorja 
dr. Ivan L u n j a k za dve leti, dosedanji pogodbeni 
profesor na isti fakulteti; za pogodbena lektorja 
(pogodbeno lektorico) za dve Je ti dr. Nikolaj P r è -
o b r a ž e n s k i j . Fanny p o p o l a n d in dr. Vaclav 
B u r i a n, pogodbena lektorja (pogodbena lektorica) 
na isti fakulteti. 

Objava, ministrstva za notranje posle z dne 13. ok
tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet Josip B r e j š a, 
železniški ključaničar v Mariboru. 

Številka 262 z dne 9. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ok

tobra 1928.: Odlikovan je z redom sv. Save V. vrste 
dr. Fran M i n a r , upravnik ortopedske bolnice v 
Ljubljani. 

икаи Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. ok
tobra 1928..- Pomaknjen je iz 2. skupine II. katego
rije v 1. skupino II. kategorije Aleksander M. K u 
h a r i c , upravitelj državne protezne delavnice v 
Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. ok
tobra 1928.: Upokojena sta po členih 135., 136., 139.. 
140. in 234. uradniškega zakona Adolf S a d ar , 
upravnik državnega vzgajališča v Ljubljani v 1. sku
pini II. kategorije, in Franica К1ата V r h u n e c , 
učiteljica na državnem zavodu za slepe v Kočevju v 
1. skupini П1. kategorije. 

Odlok ministra za finance z dne 1. novembra 
1928.: Premeščen je po službeni, potrebi Ivan B a -
t a o e , J > geometer v 4. skupini II. kategorije pri 
direkciji katastra, v Ljubljani, h katastrski sekciji * 
Bit olju. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 12. ok
tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Viricene N e -
p u s t i I, strojevodja na Jesenicah, skupno z ženo 
Heleno in dvema maloletnima otrokoma; 2.) Viktor 
C e r n e, zidarski pomočnik v Mostah pri Ljubljani, 
skupno z ženo Ano. 

Številka 263 z dne 10. novembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 12. ok

tobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Edvard Slavo-
Ijub M i 1 o s t n i k, trgovec v Lajtersbergu, skupno 
z ženo Milko in dvema maloletnima otrokoma; 2.') 
Karel B a r 11, posestnik v Št. Ilju, skupno zi ženo 
Marijo in dvema maloletnima otrokoma; 3.) Jože' 
S m o l i č , mehaničarski strugar v Celju; 4.) Konrad 
V r t o v e c, železničar v Ptuju, skupno z ženo Ama
lijo in dvema maloletnima otrokoma; 5.) Janko S u -

š e c, tiskarnar v Gornji Radgoni, skupno z ženo Ma
rijo in tremi maloletnimi otroki; 6.) Ivanka K n a p, 
učiteljica v Šumberku. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

359.* 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo odredili in odrejamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta, Našega ministra za no
tranje posle, na. podstavi člena 52. ustave in po za

slišanju Našega ministrskega sveta.; 
Seje narodne skupščine, ki je bila sklicana z uka

zom z dne 18. oktobra 1928. na redno zasedanje na 
dan 20. oktobra 1928., naj se otvorijo dne 5. novem
bra 1928. s čitanjem tega ukaza. 

Predsednik Našega ministrskega sveta, Naš mi
nister za notranje posle, naj izvrši ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 1. novembra 1928. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

3 6 0 . 
Popravek k zakonu o neposrednjih 

davkih/* 
V tem zakonu (Uradni list z dne 15. marca 1928., 

št. 75/26) se ^morata v členu 4., drugem stavku 
tretjega odstavka, črtati besedi: «in predhodnega». 

Uredbe osrednje vlade. 
361. 

Pojasnilo o ocarinjanju pomešanih etrov. 
(Dopolnitve h komentarja carinske tarife.)*** 

Da bi se pravilno tolmačile komentarske odredbe 
o pomešanih etrih k tar. št. 253. uvozne carinske 

. * Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 5. no
vembra 1928., št. 258. 

** Priobčcn po pravilniku za izvrševanje zakona 
o neposrednjih davkih (k členu 4. pod 11.) v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 28. septembra 1928., št. 225/LXXIH. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 1. novembra 1928., št. 254/LXXXIV. 
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tarife in da, bi se preprečila možnost pogrešnega oca-
rinjanja teh etrov, dajem carinarnicam na podstavi 
člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi po 
zaslišanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

P o poslednjem odstavku komentarja k tar. 
št. 253. se ocarinjajo kot etri vsi etri, pomešani 
drugi z drugimi za parfumiranje bonbonov itd. 

Ker obstoje poleg pomešanih etrov za parfumi
ranje bonbonov itd. pomešani etri, namenjeni drugim 
tehničnim potrebam — za fabrikacijo lakov itd. —••, 
se morajo tudi ti etri ocarimjati kot etri po tar. 
št. 253. uvozne tarife v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi. 

To pojasnilo h komentarju naj se dopolni v tem 
z mi slu. 

Carinarnicam odrejam, naj se ravnajo po pred
njem pojasnilu. 

V B e o g r a d u , dne 27. oktobra 1928.; 
C br. 40.594. . . . . ж .. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

362. 
Naredba ministrstva pravde 

o razmejitvi m e d sodnima okrajema Brdom in 
Vranskim.* 

Na podstavi § 2. zakona z dne 11. junija 1868., 
drž. zak. št. 59. o organizaciji okrajnih sodišč, po
deljujem okrajnemu sodišču na Brdu od okrajnega 
sodišča na Vranskem vso katastrsko občino Zapla-
nino. 

V B e o g r a d u , dne 2. novembra 1928.; 
št. 63.267. ' . . . . . 

Minister pravde: 
Mil. Ant. Vujičic s. r. 

3 6 3 . I 
OdloAa o prodajanju inozemskih plačil

nih sredstev.** 
Gospod minister za finance je izdal pod I. br. 2437 j 

z dne 24. septembra 1938. to-le odločbo: I 
Pooblaščene banke in pooblaščene menjalnice j 

smejo prodajati našim državljanom in inozemskim. • 
državljanom, ki žive stalno v naši drzayi, inozem-j 
ska plačilna sredstva do največ 3000 Din, in sicer j 
enkrat na mesec, brez specialne odobritve general-1 
nega inspektorata ministrstva za finance, že proti ; 
stalni legitimaciji, ki jo dobe od pristojnega finanč
nega oblastva in v katero vpisuje banka prodane 
zneske. 

Pooblaščene banke in pooblaščene menjalnice 
morajo vpisati vsako tako prodajo v register kakor 
ostale prodaje ter postopati po členu 4. pravilnika 
o reguliranju prometa z devizami in valutami. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. oktobra 1928.: I. br. 2437. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Brežice: Sromlje (Oklukova gora 1 dvorec). 
Kamnik: Loke v Tuhinju (Loke v Tuhinju 1 dvorec), 
Stranje (Zagorka 1 dvorec), Zalog (Zalog 5 dvor
cev). Litija: Dedni dol (Stari trg 1 dvorec), Višnja 
gora (Višnja gora 1' dvorec). Ljubljana, okolica: 
Šmarje (Tlake 1 dvorec), Želimlje (Rogatec 1 dvo
rec). Logatec: Dolenji Logatec (Blekova vas 1 dvo
rec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 7. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 41/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . oktobra 1928. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 891. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 29. oktobra do dne 4 . novembra 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S m r k a v o s t . 

Kamnik: Depala vas (Depala vas 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Kamnik; Kamnik (Kamnik 3 dvorci), Križ (Križ 
1 dvorec). Kočevje: Loški potok (Travnik 1 dvorec). 
Radovljica: Koroška Bela (Koroška Bela 1 dvorec), 
Bled (Mlino 1 dvorec). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. novembra 1928., št. 263/LXXXVI. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 4. novembra 1928., št. 257 (izredna 
številka). 
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Skapin» dimnih boleinl. 
Celje 
Celje, mesto . . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Ljutomer. . . . 

! Murska Sobota . 
Prelog 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 22 7 I 

Griia. — Dreenteria. 
1 Konjice . . . 

Murska Sobota 
Ptuj 

Skupaj 

Celje 
Čakovec 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 
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Morbilli. 
Dolnja Lendava. 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 

Darle*. — Diphteria et Cromp. 
Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 11 11 

Ptuj 
Dniljiri kašelj. - Pertugia. 

. . . . 1 6 1 . 1 3 1 

Sea. — Erysipelas. 
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Maribor, mesto . . 
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Čakovec 
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I 
Vraniëni prisad. — Anthrax. 

Prelog | 2 | . | 2 | 
V M a r i b o r u , dne 6. novembra 1928.. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. 

Vet. br. 51/48. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 5. novembra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreakih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena, z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Maribor, desni breg: Brezje (Spodnje Poljčane 
1 dvorec). .Prelog: Draškovec (Čukovec 3 dvorci), 
Mala Subotica (Držimurec 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 

Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 
Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 
Ptuj, mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Vrbnje 1 dvorec in Žalec 3 dvorci). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 
Maribor, desni breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sveti 
Lovrenc 6 dvorcev), Rečen jak (Rečen jak 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 
1 dvorec), Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi 
(Selnica 1 dvorec). Prelog: Mala Subotica (Podbrest 
1 dvorec). Prevalje: Prevalje (Farna vas 1 dvorec). 
Ptuj : Mezgovci (Mezgovci 18 dvorcev), Slami (Za-
menci 1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 
2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec). Slovenjgradec: Slovenjgradec (Slovenj
gradec 5 dvorcev), Topolščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče (Bukovlje 1 dvorec), Griže (Me-
gojnice 1 dvorec), Sv. Jeronim (Prapreče 1 dvorec), 
Petrovce (Arja vas 1 dvorec), Žalec (Vrbnje 1 dvo
rec). Konjice: Loče (Loče 1 dvorec). Ptu j : Destinci 
(Destinci 1 dvorec), Janežovci (Janežovci 1 dvorec), 
Sv. Janž na Dravskem polju (Zlatoličje 1 dvorec), 
Moškanjci (Moškanjci 2 dvorca). Šmarje pri Jelšah: 
Kostrivnica (Žagaj 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Dolnja Lendava: črenšovci (Črenšovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 5. novembra 1938. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št, II—257/10 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva 

me je obvestila z razpisom D. R. br. 147.947 z dne 
25. oktobra 1928., da veljajo od dne 1. novembra 
1928. za vsa državna izplačila v tuji valuti ti-le 
obračunjevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 219*— 
100 francoskih frankov . . . . » 222-20 

1 belg » 7-91 
. 100 drahem » 73-70 

100 italijanskih lir » 2 9 8 — 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095-10 
100 pezet . . ' » 918-75 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2281-30 
100 danskih kron » 1517-20 
100 švedskih kron » 1521-— 
100 finskih mark . . . . . . . 1 4 3 — 

1 angleški funt » 2 7 6 — 
1 egiptovski funt, » 2 8 3 — 
1 dolar . . . . ! . . . . » 56-90 

100 romunskih lejev » 34-40 
100 bolgarskih levov . . . . . . 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . » 29-— 
100 papirnatih turških piastrov . > 29—• 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-65 

1 avstrijski šiling » 8 — 
• 1 pengö . . > 9-92 

1 zlati zlot » 6-88 
1 zlata nemška marka . . . » 13-55 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1928. 

Spindler s. r. 

"••: ••'Ми-кИка. • '•^Ш^Ш'.^: •' %Шшш . Љик!А~Ш:Ј#-еШ1:(,м1&к 
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Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Precis. 668/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Odda se m e s t o v o d j e z e m l j i š k e k n j i g o 

pri okrožnem sodišču v C e l j u . 
Prosilci, ki pa morajo biti že uradniki v 3. sku

pini II. kategorije, naj vlože svojeročno spisane, 
pravilno kolkovane in opremljene prošnje po služ
beni poti do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsednlštvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 4. novembra 1928. 

Preds. 721/4/28—2. 

is. 
Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u se 

odda m o s t o v i š j e g a p i s a r n i š k e g a o f i -
c i a 1 a. odnosno p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a . 

Vpoštevajo se samo prosilci, ki so že pisarniški 
uradniki ali pisarniški pripravniki. • 

Prošnje naj se vlože do dne 
2 5.. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 105 z dne 

8. novembra 1928. 
Predsednlštvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

аце 4. novembra 1928. 

vse neznanega bivališča, tožbo, da bi se priznato za
staranje terjatve v znesku 518 gld. 36-3 kr. s pripadiki 
in da bi se ta terjatev izbrisala; 2.) zoper Ivano 
T os t o v r šn ik o v o, odnosno n j e n e d e d i č e , 
vse neznanega bivališča, tožbo, da bi se priznalo za
staranje terjatev v znesku 1020 gld., 257 gld. 4 kr. in 
51 gld. 50% kr. s pripadki in da bi se te terjatve 
izbrisale. 

Narok za ustno razpravo se je določil na. dan 
2 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Tožencem se postavlja za skrbnika Josip Karče, 

gozdar v p. v Gornjem gradu. 
Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 

dne 11.,novembra 1928. 

C IV 2261 

S 9/28—1. 2251 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Marije 11 e i t z o -
v c. trgovke na Mirni. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik doktor 
Fran Cvetko, predstojnik okrajnega sodišča v Treb
njem. 

Upravnik mase: J. Grosek, trgovec v Trebnjem. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Treb

njem dne 2 4. n o v e m b r a 19 28. ob desetih. 
Oglasitvciiii rok pri istem sodišču do dne 8. d e -
e e in h r a 19 2 8. Ugotovitveni narok pri istem so
dišču dne 2 2 . d e c e m b r a 1 9 28. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 5. novembra 1928. 

•8 7/28—91. 2289 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolžencc: Josip P o t s c h e, trgovec v Ko

čevju. 
ZÌI razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo je predlagal prezadolženec, se določa 
narok na dan 3 0. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob pol enaj
stih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Ta narok se določa tudi za ugotovitev terjatev, 

ki še niso ugotovljene in ki se prijavijo do dne tega 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 9. novembra 1928. 

1086/28—1. 

Oklic 
Janez Sesek, posestnik na Vojskem št. 5, je vlo

žil zoper Andreja S e s k a , bivšega posestnika na 
Vojskem (Vojsko polje) št. 5, tožbo zaradi pripose-
stvovanja zemljišča. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
15. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi' št. 38. 
Ker je seda.nje bivališče Andreja Seska neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Ivan Rakovec, izvršilni 
uradnik v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 18. oktobra 1928. 

Ne 176/28—2. 2254 3—1 
Amortizacija. 

Na predlog Marije P o n i k v a r j e v e, posest-
nikovic žene na Gorenjem Jezeru št. 18, se uvaja po
stopanje za amortizacijo hranilne knjižice Kmetske 
hranilnice in posojilnice v IStarem trgu pri Ložu, 
r z. z n. z., št, 2838 z vlogo 11.427 Din 65 p, ki je 
prosilki baje zgorela. 

Imetnik te hranilne knjižice so pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se razglasi ta oklic, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je hranilna knjižica neveljavna. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 6. novembra 1928. 

E 283/28—15. 2290 
Sklep. 

Izvršba s prisilno dražbo nepremičnin: davčna 
občina Curnovec, vi. št. 79, 235, 319 in 345, in davč
na občina Dečna sela, vi. št. 80,107 in 121, dovoljena 
s sklepom z dne 6. junija 1928., E 283/28—2, je po 
§ 39., št. 6, i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II-, 
dne 31. oktobra 1928. 

E 640/28—5. 2240 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Spodnja Potekava, vi. št. 267 
in 575. 

Cenilna vrednost: 36.124 Din 75 p; najmanjši po-
nudek: 24.083 Din 16 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražhe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je ' 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče V Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 13. oktobra 1928. 

2231 Vpisi v zadružni register. 

C I 128/28—1. 2262 
Oklic 

Firma Ivan Лах in sin v Ljubljani, ki jo zasto
pata dr. Viktor Moro in dr. Albin Suyer, odvetnika 
v Ljubljani, je vložila zoper Franca G o d c a , orož
nika v Lučah, sedaj neznanega bivališča, tožbo za
radi 2000 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodižču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franca Godca neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Franc Flux, višji oficial v 
Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 8. novembra 1928. 

E 641/28-8. 2243 
Dražbeni oklic 

Dne 2 9. n o v e ni b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Brezina, vi. št. 88 (hiša št. 12, 
2 gospodarski poslopji, 1 vrt, 6 njiv, 5 travnikov, 
1 lešnik in 1 gozd v katastrski občini Ploterjah, 
površina: 4 ha 67 a 45 m2, breme: služnost dosmrt
nega stanovanja, in užitka Neže Lapuhove in Jožefe 
Lapuhove). 

Cenilna vrednost: 57.821 Din 75 p; vrednost prd-
teklin: 993 Din 25 p; najmanjši ponudek: 39.210 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 25. oktobra 1928. 

C I 125/28—1 in C I 126/28—1. 2264 

Oklic 
Martin Presečnik, posestnikov sin v St. Lenartu 

št. 1, je vložil po Franu Košenini, notarju v Gor
njem gradu, 1.) zoper Elizabeto rojeno P r e s e č -
n i k o v o (Presetschnig), odnosno n j e n e d e a i č e. 

E 756/28. 2249 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo na 

licu mesta v Vučji gomili dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Vučja gomila. 2/3 vi. št. 460, 37, 416, 
58, 417, 516 in 509, 4/«Wc vi. št. 83, 674, 668, 286, 
7oinke vi. št, 303 in 596 im "/45oink vi. št. 408 (hiša, 
gospodarsko poslopje, svinjak in klavnica, njive in 
travniki). 

Cenilna vrednost: 74.413 Din; vrednost priteklm: 
6760 Din; najmanjši ponudek: 49.598 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 25. oktobra 1928. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

850. «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih 
nameščencev in vpokojencev v Radovljici, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. junija 1928. 
se je zadruga razdružUa ter je prešla v likvidacijo 

Likvidatorji: Janez Hriibovšek, višji pisarniški 
oficial, Antonija Fister, .kanclistinja, in Ivan Zobec, 
sodni sluga — vsi v Radovljici 

Besedilo likvidacijske firme: «Samopomoč», go
spodarska zadruga javnih nameščencev in vpoko
jencev v Radovljici, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 26. septembra 1928. 

851. Pašniška in živinorejska zadruga v Ribnici na 
Pohorju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Po slkilepu občnega zbora z dne 31. maja 1928. 
so so izpremenila zadružna, pravila v §§ 1., 6. in 9. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1928. 

852. Mlekarska zadruga v Rovtah pri Logatcu, regi
strovana zadruga z omejenim poroštvom: 

Na občnem zboru z dne 1. julija 1928. so bila 
sprejeta nova zadružna pravila z dne 1. julija 1928. 

Odslej ima zadruga namen, pospeševati v Rov
tah ]>ri Logatcu in okolici živinorejstvo in mlekar
stvo članov. Zato 

1.) gradi potrebne zadružne prostore in nabav
lja stroje za izdelovanje mlečnih proizvodov; 

2.) prevzema od zadružnikov mleko, izdeluje 
mlečne proizvode ter vse to razpečava. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in še z njega, dvakratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo ali z nabitkom v uradoval-
nici ali pa z oklicem pred župno cerkvijo v Rovtah. 

Načelništvo sestoji iz predsednika in dveh od
bornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva 
člana' načelništva tako, da postavljata pod: njeno 
firmo svoja podpisa 

L j u b l j a n a , dne 28. septembra 1928. 

853. «Mali dom», stavbna in stanovanjska registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Spodnji 
Šiški: 

Izbrisali so se člani načelništva Ivan Mežek, 
Alojzij Vogrič, Franc Požene] in Alojziji Koprive; 
vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelništva An
ton Franetič, jetniški paznik, baraka za šolo, objekt 
I./8 (predsednik), Josip Medvešček, železniški usluž
benec v p., baraka, za šolo, objekt X., Anton Dob-
nikar, železniški uslužbenec, baraka za šolo, objekt 
X., in Jernej Primožič, železniški uslužbenec, baraka 
za šolo — vsi v Ljubljani (Spodnji Šiški). 

L j u b l j a n a , dne 9. oktobra 1928. 
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854. Mlekarska zadruga v Šmarji, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 26. avgusta 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Besedilo likvidacijske firme: Mlekarska zadruga 

v Šmarji, r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne 9. oktobra 1928. 

855. Gospodarsko društvo na Vrhniki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Ignacij Žnidaršič, Franc 
Trsat, Franc Rode in Miha Jerina; v načelništvo pa 
so vstopili Ivan Hren na Verdu, Franc Grom na 
Stari Vrhniki. Anton Keržmanc v Bevkah in Matija 
Koprive na Vrhniki. 

L j u b l j a n a , dne 8. oktobra 1928. 

856. Zadružna elektrarna na Vrhniki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Caserman; 
vpisal pa se je član načelništva Jakob Jereb, po
sestnik na Stari Vrhniki št. 1. 

L j u b l j a n a , dne 8. oktobra 1928. 

857. Električna strojna zadruga v Zgornji Šiški, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je načelnik Ivan Zakotnik; vpisal pa 
se je načelnik Anton Babnik, knjigovodja Centralne 
vinarne in posestnik v Zgornji Šiški št. 126. 

L j u b i j a n a , dne 26. septembra 1928. 

règlement relatif aux prestations en nature il donnera 
lieu à un payement direct dépasant 10 (20, 25 . . .) % 
de la valeur totale du contrat». 

Obenem se pozivljejo vse one oškodovane osebe, 
ki so prej predložile upravi pogodbe, pa uprava po
godb še ni odpremila k ministrstvu za zunanje posle, 
naj se zglase pri upravi ter podado izjavo, ali prista
jajo plačati v gotovini oni del, ki ga eventualno določi 
urad komisije za reparacije, a l i , če n e p r i s t a -
j a j o n a t o . d a s k l e n e j o z n e m š k o f i r m o 
sporazum, ki obseza eno izmed obeh zgoraj nave
denih klavzul, kakor pač nikakor ne pristajajo na 
plačilo v gotovini ali pa pristajajo na tako plačilo 
samo do izvestnega odstotka — ker uprava brez 
tega ne od premi ja pogodbe k ministrstvu za zunanje 
posle. 

Ц. 

Ministrstvo za zunanje posle je obvestilo upravo 
z dopisom z dne 24. oktobra 1928., U. br. 4979: Go
spod minister za zunanje posle je usvojil izbor, da 
se odredi za razsodnika v eventualnih sporih po pri
vatnih pogodbah na rdčun naših reparacijskih pre
jemkov od Nemčije predsednik zbornice za med
narodno trgovino v Parmi (le président de la chambre 
de commerce internationale à Paris). 

Od uprave za vojno škodo v Beogradu, 
dne 30. oktobra 1928.; št. 43.471. 

Št. 46/22. 

Razglas. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Objava.* 
I. 

Na podstavi dopisa ministrstva za zunanje posle 
z dne 12. oktobra 1928., U. br. 4658, in kraljevske 
delegacije pri komisiji za reparacije z dne 4. oktobra 
1928., št. 2281, objavlja uprava to-le: 

Oddelek IV. pravilnika o naročilih v naravi ob
seza predpise, po katerih se določa del cene, ki ga 
je treba plačati v gotovini za material, naveden v 
listi «C» dodatka I. k omenjenemu pravilniku; drugo 
poglavje oddelka IX. v pravilniku pa predpisuje, da 
določa urad komisije za reparacije odstotek plače
vanja v gotovini za vsako reparacijsko naročilo, ki 
se ne more v celoti plačati na račun reparacij. 

Ker vsem oškodovanim osebam, ki vrše naročila, 
niso popolnoma znane odredbe pravilnika, pri tem 
pa nečejo nikakor ali preko izvestnega odstotka 
prevzeti obveznosti plačevanja v gotovini, morajo 
v pogodbo vpisati odredbo o tem. 

Zato morajo vpisati vse osebe, ki bodo pred
lagale odslej v odobritev pogodbe o naročilih, v 
pogodbo odredbo, in sicer: 

a) oni naročitelji, ki ne pristajajo na plačilo v 
gotovini, to-le: 

«Stranki pogodnici se strinjata, da se smatra ta 
pogodba za razveljavljeno in nesklenjeno, če se po 
odredbah poglavja IV. pravilnika o naročilih v na
ravi cena ne bi mogla plačati v celoti s posredo
vanjem generalnega agenta za reparacijska plačila» 
— kar se mora glasiti v francoskem besedilu : 

«Les parties contractantes sont d'accord que îe 
présent contrat est à considérer comme nul et non 
avenu si, d'après les dispositions du titre IV. du 
règlement relatif aux prestations en nature, le prix 
ne peut être payé en totalité par Г intermédiaire de 
l'agent général des payements de réparations». 

b) Oni naročitelji, ki pristanejo na plačilo izvest
nega manjšega dela cen v gotovini ter se žele za
varovati, da ne plačajo večjega dela od določenega 
odstotka, morajo pristaviti to-le klavzulo: 

«Stranki pogodnici se strinjata, da se smatra ta 
pogodba za razveljavljeno in nesklenjeno, če je po 
odredbah P7. poglavja pravilnika o naročilih v na
ravi umestno direktno plačevanje, ki preseza 10 %„ 
20 %, 25 % itd. skupne vrednosti pogodb» — kar se 
mora glasiti v francoskem besedilu: 

«Les parties contractantes sont d'accord que le 
présent contrat est à considérer comme nul et noti 
avenu si, d'après les dispositions du titre IV. du 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
• venaca» z dne 2. novembra 1928., št. 255. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. oktobra 1928.: 
8 bankovcev po 10 Din; 1 konjska odeja z mo

drim trakom in z monogramom T. G.; 5 bankovcev 
po 100 Din; 1 srebrna ura s kratko verižico, na ka
teri je obesek «Sokol»; 1 usnjena rjava denarnica, 
v njej 2 bankovca po 10 Din in približno za 20 Din 
drobiža: 1 zavitek belega blaga z belimi progami; 
1 boa opusum; 1 zlat obesek s podobo sv. Barbare 
in 1 dežnik: 4 bankovci po 100 Din; 1 zlata ženska 
zapestna ura «Zlatorog» z zapestnico iz zlatih nitk; 
1 ženska srebrna ura enookrovka z zlatim vtiskom 
na zadnjem okrovu v obliki Matere božje z napisom: 
«Union Horlogère»; 1 ponjava; 1 dijaška železniška 
legitimacija na ime: Ana Sagmeister; 1 tomnorjav 
ženski dežnik. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. oktobra 1928.: 
1 rjav pes dobermann; 3 bankovci po 10 Din; 

1 zlat poročni prstan; 1 deške hlače; 1 zavitek foto
grafij; 1 nočna srajca; 1 pled; 1 svilena šerpa; en 
usnjen suknjič; 2 bankovca po 100 Din; 1 usnjena 
siva ženska torbica, v njej 2 ključa in razne clrob-
nosti. — V železniških vozovih so se našli ti-le pred
meti: 7 moških dežnikov. 3 ženski dežniki, 1 otroški 
dežnik, 1 dežnik v palici, 1 čepica, 2 dežna plašča, 
1 otroška palica, 1 ženska jopa, 1 ženska srajca, 
1 otroška čepica, 2 boi, 1 par otroških čevljev, 1 par 
rokavic, 1 torbica za akte, 1 par ženskih rokavic, 
1 kolesna zračna sesaljka, 1 žepna svetiljka. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1928. 

Razne objave. 
2263 Vabilo na izredni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Prekmurska banka, 
d. d. v Murski Soboti , 

prej 
Muraszombati Takarékpénztâr, 

dne 2 9. n o v e m b r a 192 8. ob 14. uri v svojih 
poslovnih prostorih v Murski Soboti. 

D n e v n i r e d : 
3.) Ugotovitev sklepčnosti. 
2.) Imenovanje zapisnikarja in volitev dveh ove-

rovateljev zapisnika. 
3.) Poročilo upravnega sveta (§ 39. družbenih 

pravil) o izenačitvi starih in novih delnic, o izpre-
membi starih v nove in za to potrebna izpremoinba 
družbenih pravil, in sicer §§ 7., 8., 10., 11., 26.. 29., 
33., 34., 35. in 38. samo glede dosedanjega različnega 
razmerja obeh vrst delnic v enako. 

* * * 
Na občnem zboru ima vsak imetnik nove delnice, 

ki se glasi na imetnika, za vsako delnico po en glas; 
lastniki starih delnic, ki se glase na ime, pa imajo, 
če so tudi vpisani v družbeno temeljno knjigo del
ničarjev, za vsakih pet starih delnic po dva glasova. 

Glasovati sme le oni delničar, ki položi v zad
njih osmih dneh pred občnim zborom in do njega 
otvoritve svoje delnice pri blagajni Prekmurske 
banke, d.d., prej Muraszombati Takairékpénztâr, r. t., 
v Murski Soboti, ter se izkaže na občnem zboru s 
priznanico o pologu. 

Priznavajo se samo pooblastila, ki so natisnjena 
na drugi strani priznanice o pologu delnic in ki jih 
je svojeročno podpisal dotični delničar-poobiastitelj. 

Na tem občnem zboru bodo sklepali delničarji lo
čeno po vrstah delnic; v vsaki skupini delničarjev 
mora biti zastopana vsaj tretjina dotične vrste del
nic in v vsaki skupini morajo glasovati za predlog 
vsaj tri četrtine oddanih glasov. 

V M u r s k i S o b o t i , dne 8. novembra 1928. 

Upravni svet. 

2250 

Št. 844Ó/V. 2267 

Razpis zgradbe. 
Podpisana direkcija razpisuje na dan 4. d e 

c e m b r a 19 2 8. ob enajstih prvo pismeno ofertno 
licitacijo za zgradbo desetrodbinske delavske stano-
vanske hiše. 

Pogoji in načrti so na vpogled pri podpisani di
rekciji vsak delavnik med uradnimi urami. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din. 
Kavcija, in sicer 5 % za domače, a 10 % ra; tuje 

ponudnike, se mora položiti na dan licitacije pri bla
gajni podpisane direkcije do desetih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 10. novembra 1928. 

Št. 1156/2. 
Razglas. 

2288 

Dražba lova občine Gotenice, odrejena na dan 
24. novembra 1928., se ne bo vršila. 

V K o č e v j u , dne 10. novembra 1928. 
Sreski poglavar: vladni svetnik Loger s. r. 

Objava. 
Izgubil sem odhodno izpričevalo bivše c. kr. 

umetnoobrtne strokovne šole v Ljubljani iz šolskega 
leta 1903./1904. na ime: Franc Bajt iz Zabnice (Ko
roško). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Franc Bajt s. r. 

i t ,. • , 

2264 3-1 Objava. 

Izgubil sem legitimacijo za nošenje službenega 
orožja, ki jo je izdala sreska uprava finančne kon
trole v Dolnji Lendavi dne 19. avgusta 1927. pod 
št. 2099. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Jakob Gašperić s. r., 

pripravnik finančne kontrole. 

22£6 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo specialne kmetijske šole 

za mlekarstvo v Skofji Loki o dovršenem petmeseč
nem mlckarsko-sirarskcm tečaju. 

Proglašam ga za neveljavno. 
V D r a g o v a n j i v a s i , dne 28. oktobra 1928. 

Peter Panjan s. r. 

2287 Objava. 
Izgubil sem certifikat kot zapriseženi lovski paz

nik z dne 16. novembra 1922., št, 10.250, in legiti
macijo za nošenje orožja z dne 17. aprila 1926-, 
št. 24, ki ju je izdal sreski poglavar v Celju. 

Proglašam ju za neveljavna. 
Franc Ramšak s. r., 

lovski paznik .v Šmartnein v Rožni dolini. 

OdfoTorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani. - Tieka in Izdaja: Delniška tfakarna, d.d. т Ljubljani; njen predetavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

107. V Ljubljani, dne 15. novembra 1928. 
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/ Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V i e b l n a i 
364. Uredba o organizaciji finančne stroke in službe 

finančnega upravnega oblastva. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
364. 

Na podstavi člena 343. finančnega zakona za 
leto 1928./1929. predpisujem to-le 

Uredbo 
o organizaciji finančne stroke in službe 

finančnega upravnega oblastva.* 

Člen 1. 
Najvišje upravno finančno oblastvo je ministr

stvo za finance. 
Ministrstvu za finance so neposredno podrejene 

finančne direkcije, ki vrše finančno upravno oblast 
vsaka v svojem območju, točno označenem v tej 
uredbi. 

Finančni direkciji so neposredno podrejene: 
1.) za davčno, taksno in blagajniško-računovod-

stveno službo — davčne uprave; 
2.) za carinsko službo — carinarnice in carinski 

oddelki; 
3.) za katastrsko službo — katastrske uprave; 
4.) za službo finančne kontrole — sreske uprave 

finančne kontrole in njim podrejeni oddelki finanč
ne kontrole. 

Sedež in teritorialno pristojnost teb. najnižjih 
finančnih upravnih oblastev določa minister za 
finance. 

/• Člen 2. 
Specialna računovodstva in specialne blagajne, 

katerih organizacija ni obsežena s to uredbo, so: 
r a č u n o v o d s t v o z b l a g a j n o : 

1.) ministrstva za pošto in telegraf; 
2.) ministrstva za zunanje posle; 
3.) ministrstva za šume in rudnike; 
4.) ministrstva za vojsko in mornarnico; 
5.) generalne direkcije železnic; 
6.) uprave državnih monopolov; 

, 7.) Državne hipotekarne banke; 
• 8.) razredne loterije; 

9.) državnih narodnih gledaliSc*; 
, 10.) svobodnega pasu v Solunu; 

11.) uprave rečne plovitve; 
12.) centralne carinske blagajne. 
Vsa ta računovodstva in vse te blagajne spadajo 

pod nadzorstvo, kontrolo ministra za1 finance. 
Pri vsaki teh naprav obstoji po potrebi tudi cen

tralno računovodstvo, čigar neposrednja oblast se 
razprostira na vse blagajne dotične stroke ter cen
tralizira vse njih operacije. Centralno računovod
stvo dotične naprave izroča mesečno izpiske svojih 
vknjižb po proračunskih pozicijah in partijah do
hodkov in razhodkov glavnemu državnemu računo
vodstvu. 

Sef takega centralnega računovodstva, odnosno 
starejšina dotične finančne naprave, ne sme biti po
stavljen brez pristanka ministra za finance. Vsako 
leto sestavi in pošlje glavnemu državnemu računo-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. oktobra 1928., št. 244/LXXXI. 

vodstvu podroben račun dohodkov in razhodkov za 
vso dotično napravo. 

Kako naj te naprave črpajo kredite, odobrene z 
zakonom, in kako naj izročajo presežke svojih do
hodkov glavnemu državnemu računovodstvu, pred
piše s pravilnikom minister za finance. 

Člen 3. ' 
Vsa postranska računovodstva in vse postranske 

blagajne, ki poslujejo pri poedinih državnih na
pravah, kakršne so: bolnice, razne poizkusne in 
gospodarske postaje, bazenski zavodi, državna po
sestva, ki jih država eksploatira, in vse druge na
prave, ki zbirajo dohodke, morajo izročati te do
hodke državnim blagajnam, pri katerih se jim 
otvarjajo krediti; na koncu leta pa pošiljajo in 
izročajo letne račune v pregled glavni kontroli. 

Natančnejše odredbe o računovodstveno-blagaj-
niški službi pri vseh napravah se predpišejo s pra
vilnikom. 

' Člen 4. 
Pri ostalih ministrstvih, ki niso omenjena v čle

nu 2., posluje poseben računovodstveni odsek. 
Vsem odsekom načelujejo šefi s kvalifikacijo iu 

činom odsekovnih šefov pri generalni direkciji dr
žavnega računovodstva. Število in vrsta osebja se 
določata s proračunom. Cin in plača tega osebja sta 
ista kakor za osebje pri generami direkciji držav
nega računovodstva. Vse to osebje postavlja mini
ster za finance. 

Ta računovodstva imajo te-le dolžnosti: 
1.) sodelujejo pri izdelovanju proračunskega 

predloga za dotično ministrstvo; 
2.) skrbe v mejah proračuna za otvarjanje kre

ditov dotičnemu ministrstvu po generalni direkciji 
državnega računovodstva; 

3.) likvidirajo vse naredbe za izplačila dotič-
nega ministrstva; 

4.) izdelujejo in pošiljajo generami direkciji 
državnega računovodstva mesečna poročila o stanju 
poslov, ki so jim poverjeni; 

5.) skrbe, da se vrši angažiranje izdatkov po 
proračunu dotičnoga ministrstva in vsa ostala ra
čunovodstvena služba pri ministrstvu in pri vseh 
podrejenih napravah skladno z zakoni, pravilniki 
in navodili ministra za finance; poročajo o vseh 
nepravilnostih, ki bi jih Ugotovila v izvrševanju te 
službe, takoj generalni direkciji državnega računo
vodstva; če pa gre za škodo državnim koristim, 
odrede takoj neposredno zakonske zavarovalne 
ukrepe zoper odgovorne organe. 

Natančnejše odredbe o področju teh računovod
stev in njih službi se predpišejo s pravilnikom. 

1. Ministrstvo za finance. 
Člen 5. 

Ministrstvu za finance načeluje minister za fi
nance.. Po službeni potrebi posluje poleg njega 
eden ali več državnih podtajnikov, ki se jim' določi 
področje s kraljevim ukazom. Po službeni potrebi 
se postavi tudi pomočnik ministra za finance, ki 
mu določi področje minister sam. 

Člen 6. 
V sestav ministrstva za finance spadajo kabinet 

ministra za finance, državni pravobranilec in gene

ralne direkcije. V sestav ministrstva za finance spa
data tudi uprava državnih monopolov in generalne 
direkcije svobodnega pasu v Solunu; toda za te na
pravi in njiju organizacije velja posebna uredba 
o samostalni monopolni upravi z dne 25. julija 1026. 
s poznejšimi izpremembami in dopolnitvami, od
nosno uredba z dne 6. maja 1927. 

Generalne direkcije sme minister za finance z 
odobritvijo ministrskega sveta spajati. 

Člen 7. 
Kabinet ministra za finance porazdeljuje pošto, 

poslano neposredno ministru za finance, vodi evi
denco o odgovorih, ki se morajo dajati v narodni 
skupščini na vprašanja in interpelacije poslancev, 
ter opravlja vse ostale posle, ki mu jih nalaga mi
nister za finance. 

Posle kabineta vodi uradnik, ki ga delegira mi
nister za finance izmed fakultetno izobraženih višjih 
uradnikov finančne stroke. Delegirani uradnik ob
drži, dokler posluje (v kabinetu:, še nadalje svoje 
redno zvanje in svoj čin. 

Člen 8. 

V pristojnost državnega pravobranilca spadajo 
ti-le posli: 

1.) neposredno ali po svojih zastopnikih pri 
finančnih direkcijah zastopa imovinskopravne ko
risti države, bodisi da jih država zahteva ali brani, 
proti vsem privatnim osebam, pred rednimi sodišči 
in razsodišči tako v civilnih kakor tudi v kazenskih 
predmetih; 

2.) oddaja neposredno ali po svojih zastopnikih 
pri finančni direkciji pravna mnenja o vseh važ
nejših predmetih, kadar to zahtevajo ministri ali 
starejšine poedinih uradov. 

Državni pravobranilec mora biti diplomiran 
pravnik ter mora imeti najmanj 15 let efektivne 
državne in od teh najmanj 10 ledi sodniške službe 
ali toliko let pri pravobranilstvu samem. Njegovi 
zastopniki pri finančnih direkcijah morajo imeti 
isto kvalifikacijo in najmanj 12 let efektivne dr
žavne in od teh 10 let sodniške službe ali 8 let pri 
pravobranilstvu samem. 

Državnega pravobranilca zastopajo v notranjosti 
njegovi zastopniki pri finančnih direkcijah, njih 
področje pa lahko obseza območje ene ali več fi
nančnih direkcij. Kakor državni pravobranilec tako 
uradujejo tudi njegovi zastopniki pri direkcijah v 
posebnem odseku s potrebnim Številom usluž
bencev. 

Ob odsotetvu zastopa tako državnega pravo
branilca kakor tudi njegove zastopnike pri finanč
nih direkcijah v dolžnosti po činu najstarejši urad
nik dotičnega pravobranilstva. 

Člen 9. 
Generalne direkcije se dele na oddèlke, oddelki 

pa po potrebi na odseke. Kakor oddelke' teko sme 
tudi odseke minister za finance epajjati; potönožiti 
pa jih sme preko te uredbe samo, če so določeni s 
proračunom. 

Generalni direkciji načeluje generalni direktor, 
oddelku načelnik, odseku pa odsekovni šef gene
ralne direkcije. 

Generalnega direktorja državnega računovod
stva in proračuna zastopa v dolžnosti pomočnik 
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generalnega direktorja državnega računovodstva in 
proračuna; ostale generalne direktorje pa zastopa 
v dolžnosti po činu najstarejši prisotni načelnik iste 
direkcije, oddelkovnega načelnika po činu najsta
rejši prisotni šef istega oddelka, če pa oddelek nima 
odseka, po činu najstarejši prisotni uradnik istega 
oddelka. Odsekovnega šefa zastopa po činu naj
starejši prisotni uradnik istega oddelka. 

Pri generalni direkciji državnega računovodstva 
in proračuna, davkov, carin in dolgov se sme tako 
položaj generalnega direktorja kakor tudi položaj 
oddelkovnih načelnikov in odsekovnih šefov Dopol
njevati, samo z uradniki, ki imajo diplomo pravne 
fakultete ali visoke finančne ekonomske šole, enake 
fakulteti. 

Za zvanje generalnega direktorja katastra in 
posestev kakor tudi za oddelkovnega načelnika in 
odsekovnega šefa pri generalni direkciji katastra 
in posestev je potrebna izobrazba tehnične, odnos
no kmetijske fakultete. 

Generalni direktor mora imeti najmanj 15 let, 
oddelkovni načelnik najmanj 12 let, odsekovni šef 
pa najmanj 8 let efektivne državne finančne službe. 

Ta predhodna služba za dotična zvanja pri ge
neralni direkciji katastra kakor tudi za kemike 
generalne direkcije davkov in carin ni treba, da bi 
bila finančna. 

Odseke za razmnoževanje in čuvanje katastrskih 
in davčnih elaboratov pri generalni direkciji kata
stra, odseke pri generalni direkciji računovodstva 
in proračuna — izvzemši odseke za izdelovanje 
proračuna, za finančne študije in statistiko, za izvr
ševanje proračuna, za samoupravne proračune in 
samoupravne dohodke, potem odsek finančne kon
trole pri generalni direkciji davkov, knjigovod
stveni odsek pri generalni direkciji carin, odsek 
likvidature in knjigovodstva pri generalni direkciji 
dolgov — smejo voditi, če ni uradnikov s prednjo 
šolsko kvalifikacijo, tudi uradniki v 1. skupini 
II. kategorije, ki obdrže svojo kategorijo še nadalje. 

Generalne direkcije. 

Člen 10. 
Generalnih direkcij je pet, in sicer: za državno 

računovodstvo in proračun, za davke, za carine, za 
kataster in državna posestva, za državne dolgove. 

Generalne direkcije imajo to-le občo pristojnost: 
1.) upravljajo, vodijo, nadzirajo in inspicirajo 

vse posle, ki se nanašajo na uporabljanje zakonov 
in zakonskih predpisov njih grane v vsej državi; 

2.) pripravljajo zakonske predloge iz svoje pri
stojnosti, izdelujejo načrte pravilnikov in ministr
skih naredb, izdajajo pa tudi sami svoje naredbe o 
načelnih vprašanjih v zmislu in mejah zakonov; 

3.) podajajo pristojnemu mestu predloge za po
stavljanje, poviševanje, premeščanje, upokojeva
nje in odpuščanje iz službe kakor tudi za prestope 
na višjo stopnjo osnovne plače in stanarine urad
nikov in ostalih uslužbencev svoje stroke; 

4.) uporabljajo in izvršujejo odredbe zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih 
za osebje svoje stroke v mejah specialnih poobla
stitev, ki jih jim da minister za finance; 

5.) zahtevajo otvarjanje kreditov v svoji stroki, 
jih angažirajo za materialne razhodke ter izdajajo 
naloge za izplačila skladno z zakonskimi predpisi; 

6.) skrbe za nastanjanje svojih uradov, naprav 
in organov kakor tudi za to, da se vzdržujejo dr
žavni objekti, ki se uporabljajo v gorenje namene, 
v pravilnem stanju; 

7.) opravljajo vse druge posle, ki se jim nala
gajo s specialnimi zakoni, uredbami, pravilniki ali 
naredbami ministra za finance. 

1. Generalna direkcija državnega računovodstva 
in proračuna. 

Člen 11. 
I. Generalna direkcija državnega računovodstva 

in proračuna ima te-le posebne dolžnosti: 
1.) izdeluje posebni proračunski predlog mini

strstva za finance in predlog občega proračuna 
državnih razhodkov in dohodkov; 

2.) pripravlja in proučuje celokupno gradivo, 
ki je potrebno, da se oceni in določi velikost držav
nih razhodkov; 

3.) zbira, določa in nabavlja podatke o občih 
gospodarskih razmerah v državi; 

4.) oddaja mnenje o vseh proračunskih vpra
šanjih; 

5.) izdeluje periodična poročila o državnih 
financah kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ter proučuje ostala gospodarsko-finančna vpraša

nja, kolikor ne spadajo v pristojnost drugih gene
ralnih direkcij; 

6.) nadzira samoupravne finance, skrbi za njih 
dobro stanje in dobro voditev, kontrolira in odo-
bruje proračune in zadolževanje vseh samouprav
nih teles, pregleduje in odobruje odločbe, ki so v 
zvezi z njimi, sklepa in odloča o vseh predmetih, 
ki se tičejo pribitkov, taks, trošarine, kazni in dru
gih davščin, ki se pobirajo v korist samoupravnih 
teles; 

7.) izdeluje poročila o stanju financ samouprav
nih teles v vsej državi; 

8.) izdeluje periodična poročila o financah sa
moupravnih teles; 

9.) skrbi za točno uporabljanje zakonov, uredb 
in pravilnikov, ki se nanašajo na izvrševanje pro
računa in na ostalo računovodstveno-blagajniško 
službo pri vseh ministrstvih in državnih uradih 
vobče; 

10.) nabavlja poročila o stanju tako državne 
kakor tudi depozitne gotovine pri vseh državnih 
blagajnah ter razporeja in porazdeljuje denar od 
zbranih ali na razpolago danih dohodkov med vse 
državne blagajne, kolikor ni to s specialnimi zakon
skimi predpisi urejeno drugače; 

11.) kontrolira računovodstvene in blagajniške 
posle finančnih direkciji, davčnih uprav in carinar
nic, nadalje poslovanje postranskih in specialnih 
računovodstev in blagajn kakor tudi računovod
stvenih odsekov pri drugih ministrstvih in uradih; 

12.) otvarja na zahtevo poedinih ministrstev njih 
kredite pri raznih blagajnah v mejah vsot, odobre
nih s proračunom; 

13.) centralizira vse vknjižbe, ki se nanašajo na 
državne finance vobče; 

14.) oddaja mnenje o vseh knjigovodstvenih 
vprašanjih za vse stroke državne službe; 

15.) regulira promet z devizami in valutami ter 
kontrolira vse naprave, ki se bavijo s temi posli, 
proučuje, sklepa in kontrolira kovanje denarja in 
izdajanje bankovcev; 

16.) opravlja posle ekonomata, kolikor ne spa
dajo v pristojnost drugih državnih direkcij. 

II. Generalna direkcija državnega računovod
stva in proračuna se deli: 

1.) na proračunski oddelek; 
2.) na računovodstveni oddelek; 
3.) na blagajniški oddelek; 
4.) na oddelek za samoupravne finance. 
Posli administrativno-personalnega značaja, po

kojnin in inspekcije se vodijo v posebnih odsekih, 
Iti so podrejeni neposredno generalnemu direk-
torju. 

Oddelek za državni proračun se deli: 
1.) na odsek za izdelovanje proračuna; 
2.) na odsek za finančne študije in statistiko. 
Računovodstveni oddelek ima: 
1.) odsek za glavno knjigovodstvo; 
2.) odsek za sestavljanje sklepnih računov. 
Blagajniški oddelek ima: 
1.) odsek za izvrševanje proračuna; 
2.) bančno-devizni odsek; 
3.) odsek glavne državne blagajne; 
4.) odsek ekonomata. 
Oddelek za samoupravne finance ima: 
1.) odsek za samoupravne proračune; 
2.) odsek za samoupravne dohodke. 

2. Generalna direkcija davkov. 

Člen 12. 
I. Generalna direkcija davkov ima te-le spe

cialne dolžnosti: 
1.) skrbi po podrejenih uradih za zbiranje vseh 

činjenic, potrebnih za pravočasno odmero davkov 
in občasnih taks, kakor tudi za redno voditev vseh 
dotičnih uradnih knjig in drugih zapiskov; 

2.) skrbi za pravočasno postavljanje, pravilno 
in vztrajno poslovanje vseh odborov, določenih z 
zakonskimi predpisi o njeni pristojnosti; 

3.) skrbi za pravilno in pravočasno odmerjanje 
in predpisovanje vseh davščin v svoji pristojnosti; 

4.) skrbi za hitro in redno dovrševanje pred
metov v davčnem, taksnem in trošarinskem pri
tožbenem postopanju; 

5.) izdaja obča in posebna navodila za pobira
nje odmerjenih davščin in izvršnih kazni ter skrbi 
za pravočasno pobiranje vseh vrst davkov, taks in 
trošarin; 

6.) sklepa o povračilih preplačanih in o izknji-
ževanju zastaranih in neizterljivih davščin preko 
500 do 1000 dinarjev ter odloča o prošnjah za odlog 
ali za izplačevanje neposrednjih davkov preko 5000 
dinarjev v obrokih; 

7.) skrbi za pravočasno zaključevanje davčnih 
knjig kakor tudi za sestavljanje davčnih letnih ra
čunov; 

8.) zbira in objavlja občasno podatke o gibanju 
davščin v svoji pristojnosti; 

9.) vrši tehnično in računsko kontrolo pri pod
jetjih, ki so zavezana trošarinski in taksni kontroli, 
kakor tudi cenzuro računov vseh trošarinskih pod
jetij in taksnih predmetov; 

10.) skrbi za svoj laboratorij in za mehansko-
tehnično delavnico kakor tudi za nabavljanje po
trebnih instrumentov, priprav in obeležja za pra
vilno, opravljanje službe; 

11.) nabavlja in ima v potrebni količini pred
pisane obrazce, potrebne za službo posrednjih in 
neposrednjih davkov, taks in finančne kontrole, ter 
oskrbuje z njimi vsa podrejena oblastva in pod
rejene organe; 

12.) skrbi, da se vzdržujejo v pravilnem stanju 
obstoječi plovni objekti za notranjo službo finančne 
kontrole in da se nabavljajo novi; 

13.) odloča o pritožbah družb, zavezanih jav
nemu polaganju računov, zoper odmero davkov; 

14.) odloča o vlogah zoper vse odloke finančne 
direkcije v davčno-taksni in trošarinski službi, ko
likor ne spada to v pristojnost drugih oblastev; 

15.) odloča o prošnjah za izbris davčnih in taks
nih zemljiškoknjižnih zaznamb preko 1000 dinar
jev, če dolg še ni poravnan. 

II. Generalna direkcija davkov se deli na dva 
oddelka, in sicer: 

1.) na oddelek davkov; 
2.) na cddelek taks, trošarine in finančne kon

trole. 
Posle administrativno-personalnega značaja, 

knjigovodstva in statistike vodi neposredno gene
ralni direktor. Ti posli se opravljajo v posebnih 
odsekih. 

Oddelek neposrednjih davkov ima odsek za re
alne davke, za davek na poslovni promet, za voj
nico in davčno izvršbo in odsek za personalne 
davke. 

Oddelek taks, trošarine in finančne kontrole 
se deli na tri odseke: na odsek za trošarino in tro-
šarinsko cenzuro, na odsek za finančno kontrolo in 
na odsek za takse in taksno cenzuro. 

3. Generalna direkcija carin. 

Člen 13. 

I. V specialno pristojnost generalne direkcije 
carin spadajo ti-le posli: Ta generalna direkcija 

1.) varuje sporazumno s pristojnimi centralnimi 
oblastvi in z obmejnimi organi celokupno mejo zo
per tihotapstvo z blagom in zoper druge kršitve; 

2.) pretresa sporne in druge administrativne, 
tarifne in kazenske predmete ter odloča o njih v 
obsegu svoje pristojnosti, kolikor niso pristojne za 
to finančne direkcije; 

3.) podaja po zahtevah trgovine in industrije 
predloge za ustanavljanje in ukinjanje carinarnic 
in carinskih oddelkov; 

4.) skrbi za ustanavljanje in vzdrževanje carin-
sko-kemijskih laboratorijev in carinskih skupnih 
založišč kakor tudi za nabavljanje in vzdrževanje 
plovnih in drugih objektov, ki jih je treba za kon
trolo meje, za carinsko službo in za korist trgovine 
in prometa; 

5.) izdeluje komentarje carinskih tarif ter oskr
buje podrejene carinarnice, carinske oddelke in 
naprave s knjigami, instrumenti in orodjem, kar 
jih je treba za opravljanje carinske službe; 

6.) zbira, ureja in tiska statistične podatke o 
uvozni, izvozni in provozni trgovini; 

7.) zasleduje poslovanje vseh prometnih na
prav, kolikor je njih služba v zvezi s carinsko 
službo, ter izdeluje sporazumno s predstavnici teh 
naprav potrebne postopnike; 

8.) nabavlja in ima v potrebni količini obrazce, 
potrebne za carinsko službo, ter oskrbuje z njimi 
podrejene urade in organe. 

II. Generalna direkcija carin se deli na dva 
oddelka: 

1.) na tarifno-administrativni oddelek in 
2.) na statistični oddelek. 
Posli personalnega značaja kakor tudi posli svo

bodnega pasu v Solunu se vodijo v posebnem 
odseku, ki je podrejen neposredno generalnemu 
direktorju. 

Tarifni oddelek ima: 
1.) obči administrativni odsek; 
2.) tarifno-administrativni odsek s kazenskim 

odsekom; . 
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3.) tarimo-tehnični odsek z glavnim carinsko-
kemisijskim laboratorijem; 

4.) knjigovodstvo. 
III. Za reševanje važnejših predmetov in .vpra

šanj, ki spadajo v področje carinskih oblastev, 
obstoji carinski svet. Predsednika in člane carin
skega svete odreja minister za finance. Natančnejše 
odredbe o konstituiranju, poslovanju in pristojnosti 
carinskega sveta predpiše minister za finance. 

4. Generalna direkcija katastra in posestev. 

Člen 14. 

I. Specialne dolžnosti generalne direkcije ka
tastra in posestev so: Ta generalna direkcija 

1.) vodi dela, ki spadajo po zakonu o neposred-
njih davkih in po zakonu o katastru v njeno pri
stojnost, da se ugotavljata katastrski čisti dohodek 
in davek na zemljišče; 

2.) vodi in kontrolira dela za izdelovanje po
trebnih načrtov in elaboratov, ki služijo za podlogo 
sestavljanju zemljiških knjig in tehničnih projektov; 

3.) vodi in kontrolira izdelovanje situacijskih 
načrtov za mesta in trge, služeč^ za kataster, ob
činam pa za izdelovanje regulacijskih in nivelacij-
skih načrtov. Če Izdelujejo občine take načrte v 
svoji režiji, kontrolira tehnična dela, če pa jih iz
delujejo po podjetnikih, odobruje' pogodbe in kon
trolira dela; 

4.) vodi in kontrolira vsa dela za triangulacijo, 
niveliranje, novo izmerjanje, klasiranje zemljišč, 
tehnično in davčno izdelovanje katastrskih elabo
ratov, tehnično in davčno vzdrževanje katastra in 
za čuvanje in razmnoževanje katastrskih elaboratov 
in za izdajanje izpiskov iz njih; 

5.) skrbi za nabavljanje potrebnih instrumen
tov, orodja in materiala kakor tudi za njih čuvanje 
in vzdrževanje; 

6.) izdaja po pravilniku z dne 16. maja 1924., 
š t 2439, pooblastila za izvrševanje civilnih geo-
metrsküi in komasacijskih del ter kontrolira vsa 
geometrska dela civilnih inženjerjev in geometrov; 

7.) izdeluje in tiska obrazce in navodila za vsa 
dela pri izmerjanju in katastru; 

8.) vodi evidenco o vseh državnih posestvih, 
kolikor niso pristojna za to druga oblastva; 

9.) skrbi za nabavljanje pravnoveljavnih do
kazov, kolikor jih nima, o svojini vseh posestev 
ter upravlja te dokaze; 

10.) skrbi za umno eksploatacijo teh posestev 
in za pravočasno pobiranje zakupnin od1 posestev, 
oddanih v zakup. 

II. Generalna direkcija katastra se deli na dva 
oddelka: 

1.) na tehnični oddelek; 
2.) na katastrski oddelek. 
Tehnični oddelek se deli na dva odseka: 
1.) na odsek za triangulacijo in niveliranje; 
2.) na odsek za nove meritve. 
Katastrski oddelek se deli na štiri odseke: 
1.) na odsek za vzdrževanje katastra; 
2.) na odsek za klasiranje zemljišč; 
3.) na odsek za razmnoževanje in čuvanje kata

strskih in davčnih elaboratov; 
4.) na odsek za posestva. 
Administrativno-personalni in knjigovodstveni 

posli se opravljajo v posebnih odsekih, ki so pod
rejeni neposredno generalnemu direktorju. 

5. Generalna direkcija dolgov. 

Člen 15. 

I. V specialno pristojnost generalne direkcije 
državnih dolgov spadajo ti-le posli: Ta generalna 
direkcija 

1.) pripravlja gradivo, se udeležuje pri naje
manju stalnih državnih posojil (konsolidiranih dol
gov) ter skrbi za pravilno izvrševanje sklenjenih 
pogodb o posojilih; 

2-) izdeluje letne amortizacijske načrte glede 
posojil, za katera niso določeni s pogodbo o emisiji, 
izdaja potrebne pravilnike zt izvrševanje službe 
glede državnih dolgov ter razpravlja o vseh vpra
šanjih, ki se nanašajo na službo dolgov ali so v 
zvezi z njo; 

3.) izdaja za vsa državna posojila nove ku-
ponske pole in nove obveznice v zameno za poško
dovane kakor tudi v zameno za obveznice drugih 
nominalnih vrednosti (denominacija) ; 

4.) vrši redno službo posojil glede remitiranja 
anuitet kakor tudi po njeni tehnični strani glede 
izplačevanja prispelih kuponov, amortiziranih ob
veznic in izžrebanih dobitkov; 

5.) opravlja zaradi amortizacije poedinih poso
jil občasna žrebanja za amortizacije in za dobitke, 
odnosno pristopa k odkupu obveznic, skladno z od
redbami zakonov o dotičnih posojilih; 

6.) uničuje začasno komisijski izplačane vred
note državnih posojil in vrši pripravljalna dela za 
njih končno uničitev ob roku zastaranja; 

7.) opravlja posle za pravilno porazdelitev in 
prevzem službe po prevzetih javnih dolgovih bivše 
avstro-ogrske monarhije kakor tudi po prevzetih 
avtonomnih dolgovih poedinih pokrajin; 

8.) zbira gradivo in ureja metodično statistične 
podatke o naših državnih posojilih in o posojilih 
drugih držav; 

9.) proučuje stanje denarnih tržišč glede mož
nosti za konverzijo in unifikacijo obstoječih dolgov 
ter izdeluje v tem zmislu potrebne predloge; 

10.) sestavlja proračunski predlog o dohodkih 
državnih dolgov ter sestavi na koncu proračun
skega leta o tem delu proračuna letni sklepni 
račun; 

11.) oddaja mnenje o vseh stalnih posojilih in 
začasnih zadolžitvah, ki bi jih sklepala za potrebe 
stvojih resortov druga ministrstva ali njim pod
rejene naprave; 

12.) opravlja posle po predpisih zakona o vojni 
škodi. 

II. Generalna direkcija dolgov ima poseben od
delek za posojila in vojno škodo, ki se deli na fri 
odseke: 

1.) na odsek za posojila; 
2.) na odsek za vojno škodo; 
3.) na odsek likvidature in knjigovodstva. 
Posli administrativno-personalnega značaja se 

vodijo v posebnem odseku pod neposrednjim vod
stvom generalnega direktorja. 

II. Finančne direkcije. 

Člen 16. 

Kot neposredno podrejene ministrstvu za fi
nance obstoje finančne direkcije. 

Finančnih direkcij je 14 s sedežem: v Ljubljani, 
Zagrebu, Splitu, Banjiluki, Osijeku, Novem Sadu, 
Beogradu, Sarajevu, Mostaru, Nišu, Kragujevcu, 
Skoplju, Bitolju in Podgorici. 

1.) L j u b l j a n s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: brežiškega, kam
niškega, kočevskega, kranjskega, krškega, laškega, 
litijskega, logaškega, ljubljanskega z mestom Ljub
ljano, novomeškega, radovljiškega, črnomaljskega, 
gornjegrajskega, domjelendavskega, dravograjske
ga, konjiškega, ljutomerskega, mariborskega — levi 
breg, mariborskega — desni breg, z mestom Mari
borom,, murskosoboškega, ptujskega z mestoni Ptu
jem, slovenjgraškega, celjskega z mestom Celjem 
in šmarskega. 

2.) Z a g r e b š k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: preloškega, ča-
kovskega, .varaždinskega, velikogoriškega, donjo-
stubiškega, dugoselskega, zagrebškega, zelinske-
ga, zlatarskega, ivanjškega, jastrebarskega, klanj-
škega, krapinskega, križevniškega, ludbreškega, 
novomarofskega, pisarovinskega, pregrajskega, sa-
moborskega, siškega, čazmanskega, bjelovarskega, 
garešinskega, đurđevškega, koprivniškega, kutin-
skega, brinjskega, vojniäkega, .vrbovskega, vrgo-
moškega, glinskega, gospiškega, delniškega, kar-
lovškega, koreniškega, kostajniškega, novljanskega, 
ogulinskega, novskega, otoškega, perušiškega, pe-
trinjskega, senjskega, slunjskega, sušaškega, ud-
binskega, kastavskega, crikveniškega, čabarskega 
in mest: Bakra, Karlovca, Petrinje, Senja, Sušaka, 
Varaždina, Zagreba, Križevcev, Siska, Bjelovara, 
Koprivnice in otokov Krka, Paga in Raba. 

3.) S p l i t s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a ob
seza območja političnih srezov: gračaškega, donjo-
lapškega, livanjskega, benkovškega, braškega, 
kninskega, preškega, biograjskega, sinjskega, split
skega, makarskega, hvarskega z otokom Visom, 
šibeniškega in vsega ostalega otočja severno od 
Korčule, izvzemši Pag in Rab. 

4.) B a n j a l u š k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: dvorskega, caz-
minskega, bihaškega, krupskega, bosenskonovske-
ga, dubiškega, bosenskogradiškega, prijedorskega, 
sanskomoškega, petrovškega, kljuškega, glamo-
škega,. jajškega, mrkonjićgrajskega, banjeluškega 
mestnega in selškega, kotorvaroškega, tešanjskega 
in prnjavorskega. 

5.) O s i j e š k a f i n a n č n a d i r e k c i j a ob
seza območja političnih srezov: slayonskobrodske-
ga, derventskega, gradaškega, krškega^ šidskega, 
valpovskega, virovitiškega, grubišnopoljskega, da-

ruvarskega, donjomiholškega, đakovškega, naši-
škega, novogradiškega, novskega, osiješkega, ракга-
škega, požeškega, slatinskega, vinkovškega, vuko-
varskega, županjskega, Uoškega, batinjskega, dar-
đanskega in mest: Slavonskega Broda, Vinkovcev, 
Virovitice, Vukovara, Osijeka in Slavonske Požege. 

6.) N o v o s a d s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: apatinskega, kul-
skega, novosadskega, odžaškega, palanškega, som-
borskega, topolskega, ütelskega, starobečejskega, 
senćanskega, novokanjiškega, novobečejskega, ža-
baljskega, vehkokikindskega, velikobečkereškega, 
Jaše Tomića in mest: Novega Sada, Sombora, Subo-
tice, Velikega Bečkereka in Velike Kikinde. 

7.) B e o g r a j s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: kovačiškega, 
pančevškega, alibunarskega, belocrkvanskega, vr-
škega, kovinskega, zemunskega, iriškega, mitro-
viškega, nunskega* staropazovskega in mest: Ze
muna, Petrovaradina, Sremske Mitrovice, Sremskih 
Karlovcev, Pančeva, Bele crkve, Vršca in Beograda; 
potem srezov: beograjskega, vračarskega, posav
skega, gročanskega, jaseniškega (Palanka), koiu-
barskega (Lazarevac), kosmajskega, oraškega, д>о-
dunavskega, azbukovškega,. jadranskega, mačvan-
skega, bijelinskega, posavotamnavskega, pocer-
skega, raćevskega, valjevskega, kolubarskega (Mio-
nica), podgorskega, posavskega, tamnjavskega, go-
lmbškega, zviškega, moravskoga, mlavskega, poža-
revškega, ramekega in homoljskega. 

8.) S a r a j e v s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: gračaniškega, 
tuzlanskega mestnega in selškega, zvorniškega, 
srebrniškega, vlaseniškega, kladanjskega, maglaj-
skega, žepškega, zeniškega, travniškega, bugojan-
skega, fojniškega, visoškega, sarajevskega, rogati-
škega, višegrajskega, fočanskega, čajniškega, ple-
valjskega, pribojskega, mileševskega in novovaro-
škega. 

9.) M o s t a r s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: prozorekega, 
duvnjanskega, imotskega, konjiškega, mostarskega 
mestnega in selškega, gatškega, nevesinjskega, lju-
biškega, metko,viškega, korčulanskega, stolškega, 
Ijubinjskega, bileškega, trebinjskega in dubrovni-
škega. 

10.) N i s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a obseza 
območja političnih srezov: boljevškega, brzopalan-
škega, zaglavskega, zaječarskega, kljuškega (Kla-
dovo), krajinskega, negotinskega, poreškega, timo-
škega, aleksinškega, sokobanjskega, belopalan-
škega, vlasotinškega, leskovškega, lužniškega, mo
ravskega (Žitkovac), nišavskega, niškega, svrlji-
škega, caribrodskega, bosUjgrajskega, masuriškega, 
poljaniškega, kosaniškega, jablaniškega, labskega 
in dobriškega. 

11.) K r a g u j e v š k a f i n a n č n a d i r e k 
c i j a obseza območja političnih srezov: gružan-
skega, jaseniškega (Aranđelovac), kačerskega, kra-
gujevškega, lepeniškega, ljubiškega, takovskega, 
beliškega, despotovškega, levškega, paraćinskega, 
resavskega, t&mniškega, ariljskega, zlatiborskega, 
požeškega, račanskega, užiškega, črnogorskega, 
župskega, kopaoniškega, ražanjskega, rasinskega, 
treteniškega, trnavskega, studeni škega, sjeniškega, 
moraviškega, žiškega, dragačevskega, deževskega 
in štavniškega. 

12.) S k o p s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a ob
seza območja političnih srezov: vučitrnskega, mitro-
viškega (Kosovska Mitrovica), dreniškega, giljan-
skega, krivopalanškega, preševskega, gorskega, 
gračaniškega (Priština), nerodimskega, podgorske
ga, podrimskega, šarplaninskega, veleškega, gali-
škega, gornjopološkega, dolnjopolo&kega, žegligov-
skega, kačaniškega, kratovskega, poreškega, skop-
skega, kočanskega, carevoselskega, maleškega, 
ovčepoljskega, radoviškega, štipskega, dojranske-
ga, strumniškega, đevđelijskega in negotinvardar-
skega. 

1 3 . ) B i t o l j s k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območja političnih srezov: bitoljskega, de-
barskega, kavadarskega, kičevskega, kruševškega, 
morihovskega, ohridskega, prespanskega, prilep-
skega in struškega. 

14.) P o d g o r i š k a f i n a n č n a d i r e k c i j a 
obseza območje političnih srezov: andrijeviškega, 
barskega, beranskega, bokokotorskega, danilo--
grajskega, đakoviškega, istoškega, kolašinskega, 
nikšiškega, peškega, . podgoriškega, cetinjskega, 
šavniškega in belopoljskega. 

Clen 17. 

Finančni direkciji načeluje finančni direktor, 
ki mora biti diplomiran pravnik in mora imeti 
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najmanj 14 let efektivne državne službe v finančni 
stroki. 

Finančnega direktorja zastopa, kadar je od
soten, v dolžnosti po činu najstarejši oddelkovni 
šef direkcije, ki pa opravlja še nadalje tudi svoje 
posle. 

Finančni direktor je odgovoren za red in hitro 
opravljanje poslov, ki se odkazujejo s to uredbo v 
pristojnost finančne direkcije. Skrbi za to, da se 
vrši inspekcijska služba pravočasno in kar najvest-
neje in da se odrejajo o pravem času izvestni za
konski ukrepi. Občasno mora podajati ministrstvu 
za finance poročila o poslovanju v poedinih oddel
kih in občasno tudi sam izvrševati inspekcijo pod
rejenih uradov in organov. 

Člen 18. 
Finančni direktor postavlja in odpušča v mejah 

kreditov, ki so mu otvorjeni, dnevničarje finančne 
direkcije in podrejenih uradov. 

Pravico ima, dovoljevati uslužbencem odsotstva 
in bolovanja do 40 dni v mejah države. 

V mejah otvorjenih kreditov odloča finančni 
direktor: *"• 

o popravilih državnih zgradb za podrejene fi
nančne urade do vsote 20.000 Din; 

o nabavah in popravilih vseh potrebščin za 
skladiščno in carinsko službo kakor tudi o nabavi 
svinčenih zalivk in popravilu klešč za plombiranje 
do vsote 50.000 Din; 

o zavarovanju blaga v skladiščih z letno pre
mijo do vsote 50.000 Din; 

o povračilu škode privatnim osebam po čle
nu 24. carinskega zakona do vsote 20.000 Din; 

o popravilu blagajn za carinarnice in davčne 
uprave do vsote 5000 Din; • 

o nabavi pisarniških potrebščin, o stroških za 
selitev in za prenos inventarja in o izplačilu tele
fonskih taks do vsote 50.000 Din; 

o začasnih izdatkih po členu 131. zakona o 
državnem računovodstvu do vsote 5000 Din za 
službena potovanja in selitev; 

o nabavi kuriva, razsvetljave in o nabavi in po
pravilu pohištva do vsote 50.000 Din; 

odobruje pogodbe o zakupu z letno zakupnino 
do 50.000 Din. 

Finančni direktor je pristojen tudi za izknjiže-
vanje neporabnih inventarnih stvari pri podrejenih 
uradih in organih v inventarni vrednosti do 
5000 Din. 

Člen 19. 
Inspekcijsko službo pri podrejenih uradih in 

organih opravljajo višji, v stroki dobro izobraženi 
uradniki pristojnega oddelka po pismeni naredbi 
finančnega direktorja. Inspekcija se mora izvršiti 
pri vsaki davčni in katastrski upravi, pri vsaki 
carinarnici in vsaki sreski upravi finančne kontrole 
nenadoma redno najmanj dvakrat na leto, in sicer 
prva v prvem, druga pa v drugem poluletju. Prvo 
redno letno inspekcijo pri davčnih upravah in cari
narnicah morajo izvršiti strokovni uradniki oddelka 
za neposrednje davke, odnosno carine;-obsezati 
mora celokupno, torej tudi blagajniško-računovod-
stveno poslovanje. 

Druga redna letna inspekcija se omejuje pri 
davčnih upravah izključno na blagajniško-računo-
vodstveno poslovanje; vrše jo lahko tudi uradniki 
oddelka za državno računovodstvo. 

Druga redna inspekcija lahko izostane, če je 
bil urad že drugič pregledan ob drugem povodu. 

Poročilo o vsakem izvršenem pregledu mora 
biti izčrpno ter se mora priobčiti oddelkovnim še
fom, v katerih pristojnost spadajo poedini posli, o 
katerih govori poročilo, da ukrenejo in predlagajo, 
česar je treba glede ugotovljenih nedostatkov in 
nepravilnosti. 

Člen 20. 

Finančna direkcija se deli na pet oddelkov, 
in sicer: 

1.) za državno računovodstvo; 
2.) za neposrednje davke; 
3.) za trošarino, takse in finančno kontrolo; 
4.) za carine; in , 
5.) za kataster in državna posestva. 
Ostali posli so neposredno pod vodstvom finanč

nega direktorja. 
Pri katerih finančnih direkcijah in s kakšno 

teritorialno pristojnostjo naj poslujejo carinski od
delki, določi z naredbo minister za finance. 

Za območje ene ali več finančnih direkcij se 
postavlja zastopnik državnega pravobranilstva, ki 
uraduje v posebnem odseku, podrejenem neposred
no finančnemu direktorju. 

Oddelku načeluje oddelkovni šef, ki mora imeti 
izobrazbo, predpisano za dotične odsekovne šefe 
pri generalni direkciji (člen 9.), in najmanj 8 let 
efektivne državne finančne službe. Oddelkovnega 
šefa zastopa, kadar je odsoten, po činu najstarejši 
odsekovni šef njegovega oddelka; če pa oddelek 
nima odseka, ga zastopa po činu najstarejši urad
nik istega oddelka. 

Oddelki finančne direkcije se smejo po služ
beni potrebi in obilici poslov deliti na odseke s 
šefom, ki načeluje vsakemu takemu odseku. 

Oddelkovni šef ima dolžnost, voditi vse posle 
svojega oddelka. V strokovnih tekočih poslih svo
jega oddelka izdaja v mejah pristojnosti finančne 
direkcije podrejenim uradom in organom naredbe 
ter jih podpisuje z direktorjevo pooblastitvijo prej 
nego direkcija, izvzemši naredbe, ki se morajo ka
korkoli preknjiževati (krediti, izplačila, davčni pred
pisi, odpisi, povračila itd.). Vse te poznejše naredbe 
kakor tudi strokovna poročila za ivišje ali koordi
nirano oblastvo podpisuje poleg finančnega di
rektorja oddelkovni Šef kot strokovno odgovorni 
uradnik. Na taka poročila, ki se pošiljajo general
nim direkcijam, sme postavljati finančni direktor 
tudi svoje osebne pripombe, če se ne strinja z od
delkovnim šefom. 

Oddelek za državno računovodstvo in proračun. 

' Člen 21. 
Oddelek finančne direkcije za državno računo

vodstvo in proračun ima te-le dolžnosti: 
1.) vrši računovodstveno-blagajniško službo za 

vse državne naprave v svoji oblasti, izvzemši one, 
ki imajo specialno računovodstvo in blagajno; 

2.) vodi potrebne knjige o proračunskih otvor
jenih kreditih in skrbi za to, da se vrše izdatki 
samo ,v mejah teh kreditov; 

3.) vodi evidenco o vsem osebju finančne stroke 
kakor tudi o upokojencih, upokojenkah in invali
dih v svojem teritorialnem območju; 

4.) zbira presežke zbranih dohodkov od pod
rejenih blagajn pri davčnih upravah.; 

5.) skrbi za zalaganje podrejenih blagajn pri 
davčnih upravah z denarjem ter porazdeljuje denar 
med te blagajne; 

6.) izdaja naloge za izplačila pri kasah izplače-
valnih blagajn v znesku otvorjenih kreditov ter 
prejema od njih izplačane dokumente obenem z 
navedbami — pregledi o izvršenih razhodkih kakor 
tudi o pobranih dohodkih; 

7.) ivrši izplačila pri svoji kasi, in sicer samo 
po nalogih generalne direkcije državnega računo
vodstva, ki ji pošilja takoj te izplačane dokumente 
kot gotovino; 

8.) centralizira v svojih knjigah vknjižbe vseh 
izvršenih razhodkov in pobranih dohodkov v vsej 
oblasti, in sicer po sistemu enostavnega knjigovod
stva, sestavlja po teh vknjižbah obračune, ki jih 
pošilja generalni direkciji državnega računovod
stva, in sklepa letni račun, ki ga predloži v pregled 
in razrešitev glavni kontroli; 

9.) nadzira in kontrolira računovodstveno-bla-
gajniške posle vseh davčnih uprav in carinarnic v 
svojem območju in vseh ostalih naprav, nakazoval-
cev druge stopnje; 

10.) opravlja vse ostale obče administrativne 
in računovodstveno-blagajniške posle, ki mu jih 
nalagajo zakoni, pravilniki, naredbe in navodila 
ministra za finance, odnosno generalne direkcije 
državnega računovodstva. 

Oddelek neposrednjih davkov. 

Člen 22. 
Oddelek neposrednjih davkov ima te-le dolž

nosti: 
4 1.) odmerja davek družbam, zavezanim javnemu 

polaganju računov, ter izdaja pristojnim davčnim 
upravam naredbe za predpis in pobiranje družbe
nega davka; 

2.) pregleduje in òdobruje odmero neposrednjih 
davkov vseh oblik in davka na poslovni promet 
tudi podrejenih davčnih uprav, ter jih obremenja z 
zneski odobrenih odmer; 

3.) sklepa o izknjiževanju zastaranih in neizter
ljivih neposrednjih davkov do 500 Din in o povra
čilu preplačanih davščin do 500 Din; 

4.) odloča na drugi stopnji o pritožbah glede 
vseh predmetov, ki se nanašajo na odmero davka, 
kjer niso pristojni reklamacijski odbori; odločanje 
o pritožbah zoper davek na poslovni promet, ki mu 
je določil osnovo davčni odbor, spada ,v pristojnost 
reklamacijskega odbora; 

5.) vodi evidenco o odobrenih in odmerjenih 
davkih in o vseh izpremembah v odmeri, učinjenih 
na pritožbe in na prošnje; 

6.) pregleduje letne davčne račune davčnih 
uprav v svojem območju ter izdaja, ko jih je vidiral 
organ glavne kontrole, odloke o potrebnih pre
nosih na prihodnji letni račun; 

7.) zbira in pošilja generalni direkciji davkov 
mesečne podatke o pobiranju, po koncu davčnega 
leta, na zahtevo pa tudi med letom podatke o 
predpisu davkov; 

8.) nadzira celokupno poslovanje davčnih uprav 
z občasnimi neposrednjimi pregledi; 

9.) odloča o odpisu davka zaradi elementarne 
škode (člen 12. zakona o neposrednjih davkih); 

10.) odloča o pritožbah zoper odloke davčnih, 
odnosno katastrskih uprav v predmetih stalne in 
začasne davčne oprostitve; 

11.) odloča na prvi stopnji o prošnjah za davčno 
olajšavo po členu 37./II. zakona o neposrednjih 
davkih; 

12.) odloča o prošnjah v izvršilnem postopanju 
in o prošnjah za ustavitev izvršilnega postopanja; 

13.) odloča o prošnjah za izbris davčnih zem
ljiškoknjižnih zaznamb do 1000 Din; 

14.) odloča o prošnjah za odlog davka do naj
več 5000 Din; 

15.) opravlja tudi vse ostale posle, ki mu jih na
lagajo zakoni, zakonske uredbe, pravilniki ali na
redbe ministra za finance, odnosno generalne 
direkcije davkov. 

Oddelek za trošarino, takse in finančno kontrolo. 

Člen 23. 
Oddelek za trošarino, takse in finančno kon

trolo: 
1.) odloča o povračilu preplačanih in neumestno 

pobranih, odnosno o izknjiževanju zastaranih in 
neizterljivih taks in trošarine do 500 Din in o 
izbrisih zemljiškoknjižnih taksnih zaznamb do 
1000 Din; 

2.) vrši taksno revizijo pri vseh državnih ura
dih, napravah in samoupravnih telesih kakor tudi 
pri privatnih podjetjih v svojem območju ter daje 
odobritve za preiskavo zgradb in stanovanj zaradi 
taksnih kaznivih dejanj. 

Teksna revizija se mora izvršiti tako, da se 
pregledajo vsi akti, s katerimi je tangiran tudi 
taksni zakon, do .vštetega konca meseca decembra 
predposlednjega leta. Revizije se morajo vršili po 
programu, ki ga pošlje začetkom vsakega leta na 
vpogled generalni direkciji davkov; 

3.) odobruje razporedne odločbe in prekinitev 
kazenskih preiskav do zneska kazni 1000 Din ter 
vodi evidenco o taksnih kaznivih dejanjih; 

4.) odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper 
razsodbe in odločbe davčnih uprav v taksnih pred
metih; 

5.) odloča o plačevanju takse na povečano glav
nico in o žigosanju delnic ter izdaja odloke, če se 
delnice izpremene; 

6.) odloča o plačevanju prenosne dopolnilne 
takse na enem kraju, če ima oni, ki je zavezan tej 
taksi, posestva v okolišu več davčnih uprav v ob
močju iste finančne direkcije; 

7.) izdaja točarinska dovolila, odmerja točarin-
ske takse in skrbi po davčnih upravah za njih 
pobiranje; 

8.) odloča na drugi stopnji o vseh poslih račun-
sko-povprečnih taks, taks za zabave in koncerte in 
filmskocenzurnih talcs, glede katerih je bila pri
stojna generalna direkcija davkov; 

9.) odloča V' sporih, ali je .vozilo zavezano plače
vanju povprečne takse; 

10.) preiskuje in sodi na prvi stopnji vsa kaz
niva dejanja po zakonu o taksah, za katera je do
ločena povprečna kazen in glede katerih so bila 
doslej pristojna nižja finančna oblastva; 

11.) odloča na drugi stopnji o razsodbah zaradi 
taksnih kaznivih dejanj, ki jih sodijo po zakonu 
na pryi stopnji vsa oblastva v državi, izvzemši ona 
kazniva dejanja, za katera so določene v zakonu 
povprečne kazni; 

12.) izdaja dovolila za luporabljanje trošarinskih 
predmetov brez plačila državne trošarine za indu
strijske, obrtne, kmetijske in poučne namene, koli
kor je to dopustno po veljavnih predpisih; 

13.) sodi na prvi stopnji vsa kazniva dejanja po 
zakonu o državni trošarini kakor tudi kazniva de
janja po pristojnosti, določeni v monopolnih pred
pisih; 

14.) odloča o prekinitvi preiskave ter pošilja te 
odločbe uradoma generalni direkciji davkov, razen 
onih o kaznivih dejanjih iz členov 42., 44. in 45. 
zakona o državni trošarini in o tihotapskih kaznivih 
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dejanjih, po katerih gre za prikrajšbo redne držav
ne trošarine v znesku do vštetih 300 Din, ki so 
izvršne; 

16.) izdaja izvršne razporedne odločbe o de
narju, dobljenem1 od plačevanja kazni zaradi troša-
rinskih kaznivih dejanj; 

16.) odobruje in pregleduje privatna trošarin-
ska skladišča; 

17.) nadzira trošarinska podjetja in organe stal
ne kontrole pri teh podjetjih; 

18.) vrši kontrolo ,v špirituih tvornicah; 
19.) vodi evidenco in pošilja generalni direkciji 

davkov mesečna poročila o dohodku od državne 
trošarine in taks pri vseh podrejenih uradih; 

20.) porazmešča v svojem območju zvaničnike 
in postavlja pripravnike finančne kontrole v mejah 
otvorjenih proračunskih kreditov; 

21.) nadzira poslovanje vseh naprav finančne 
kontrole v svojem območju; 

22.) skrbi za disciplino in red pri finančni kon
troli; 

23.) opravlja tudi vse ostale posle, ki mu jih 
nalagajo zakoni, pravilniki in naredbe ministra za 
finance, odnosno generalne direkcije davkov. 

Oddelek za carine. 

Člen 24. 

Oddelek za carine ima te-le dolžnosti: 
a) kontlrolira po svojem strokovnem osebju po

slovanje in vse računske dokumente podrejenih 
carinarnic; 

b) odloča na prvi stopnji o nastopnih predmetih: 
1.) da se more izvršiti ocarinitev selitve ob 

uvozu in izvozu in pohištva ob uvozu v stanovanju; 
2.) kdaj naj se blago ob prevzemu v carinska 

skladišča stehta, in sicer samo, če nastane spor 
glede tega; 

3.) o pravilnosti dokumentov, ki se prilože de
klaraciji, če jih carinarnica, odnosno angažiram 
uradniki nečejo sprejeti kot pravilne; 

4.) o povračilu pogrešno izračunjenih davščin za 
vsote preko 5000 Din in o povračilu, ki izvira iz 
pogrešno uporabljene stopnje za vsote preko 5000 
Din iz tekočega proračunskega leta; 

5.) o povračilu, ki izvira iz pogrešnega izračuna 
in pogrešne uporabe stopnje iz minulega proračun
skega leta, ne glede na vsoto; 

6.) o povračilu za poštne pakete, ki se vračajo 
v inozemstvo, za vsote preko 10.000 Din iz teko
čega proračunskega leta, ne glede na vsote iz 
minulega proračunskega leta; 

7.) o umestnosti pripomb, postavljenih ob re
viziji carinskih dokumentov; 

8.) da se izvrši vnovičen pregled blaga pri cari
narnicah, pri katerih ni več osebja nego onega, ki 
je bilo angažirano pri prvem pregledu; 

9.) da se vrne blago po drugi carinarnici, ne pa 
po oni, ki je označena v deklaraciji; 

10.) o podaljšavi roka, v katerem se sme po
gojno uvoženo blago vrniti v inozemstvo, kakor 
tudi roka, v katerem se mora provozno blago iz
ročiti izhodni carinarnici; 

11.) da se pošlje blago v ocarinitev drugi cari
narnici; 

12.) da se odobri začasno privatno carinsko 
skladišče; 

13.) o povračilu carin za izvozno blago, ki 
je bilo, ker se je izpremenila namera, raztovorjeno 
pri drugi carinarnici, ne pa pri oni, pri kateri se 
je opravila izvozna ocarinitev; 

14.) o izvrsnosti vnovičnih prodaj za blago, ki 
mu je rok ležanja potekel, kakor tudi za vnovično 
prodajo vozil in blaga, zalotenega v tihotapstvu; 

15.) da se pošlje blago zaradi prodaje drugi 
carinarnici; 

16.) kontrolira uporabo blaga, ki je ob kontroli 
uporabe oproščeno plačevanja vseh ali nekaterih 
davščin; 

17.) o postavitvi vršilca revizorskih dolžnosti, 
če je to neizogibno potrebno; 

18.) o oprostitvi od carine selitve ob uvozu 
in izvozu; 

19.) o oprostitvi od carine predmetov za diplo
matske predstavnike; 

20.) o oprostitvi od uvozne carine državnih 
uradov; 

21.) o oprostitvi od carine na domače blago, 
ki se vrača iz inozemstva; 

22.) o oprostitvi od carine siromašnih oseb za 
uporabljanje stvari, ki se jim pošiljajo kot darilo; 

23.) o oprostitvi od carine predmetov za službo 
"božjo; 
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24.) o oprostitvi od carine knjig dijakov, ki se 
vračajo iz inozemstva; 

25.) opravlja vse druge posle, ki se mu nalagajo 
z naredbo ministra za finance, odnosno generalne 
direkcije carin. 

Za odločanje o važnejših predmetih in o vpra
šanjih, ki spadajo v pristojnost oddelka za carine, 
obstoji kolegij. 

Natančnejše odredbe o konstituiranju, poslova
nju in pristojnosti kolegija predpiše minister za 
finance s pravilnikom. 

Zoper te odločbe carinskega oddelka finančne 
direkcije je dopustna pritožba na ministra za fi
nance na način in v rokih, predpisanih po carin
skem zakonu. 

Oddelek za kataster. 

Člen 25. 
Oddelek za kataster ima te-le dolžnosti: 
1.) vodi in kontrolira tehnično in davčno vzdr

ževanje katastra in klasiranje zemljišč; 
2.) izdeluje na podstavi nove izmeritve ali na 

podstavi obnove stare izmeritve katastrske elabo
rate ter jih pošilja v odobritev generalni direkciji 
katastra; 

3.) pregleduje in odobruje dela , civilnih in-
ženjerjev in geometrov za delitev zemljišč, parce
lacijo, komasacijo in druge agrarne operacije; 

4.) rešuje vse pritožbe zoper tehnično in davčno 
vzdrževanje katastra ; 

5.) skrbi za vsa državna posestva, ki jih uprav
lja generalna direkcija katastra in posestev; 

6.) zbira statistične podatke, tehničnega in 
davčnega značaja o katastrskem dohodku, kulturah 
in o velikosti parcel; 

7.) opravlja tudi vse druge posle, ki mu jih na
lagajo zakoni ali naredbe ministra za finance, 
odnosno generalnega direktorja katastra in po
sestev. 

III. Organi, neposredno podrejeni finančnim 
direkcijam. 

1. Davčne uprave. 

Člen 26. 

Davčne uprave imajo te-le dolžnosti: 

I. V r a č u n o v o d s t v e n o - b l a g a j n i š k e m 
p o g l e d u : 

1.) vrše vsa izplačila po državnem proračunu 
po nalogih oddelka finančne direkcije za državno 
računovodstvo iz zbranih dohodkov svojega ob
močja, odnosno iz sredstev, ki jih jim daje na raz
polago finančna direkcija; 

2.) predlagajo finančni direkciji obračun o zbra
nih dohodkih in izvršenih razhodkih ter ji pošiljajo 
vse dokumente, po katerih so bila vplačila izvršena; 

3.) sprejemajo od vseh državnih uradov depo
zite ter jih hranijo do rešitve o depozitih, ko izdado 
po nalogu pristojnega nakazovalca deponirane 
vsote dotične vrednosti in posestva; 

4.) pošiljajo blagajni, finančne direkcije pre
sežke zbranega denarja preko zneska, potrebnega 
za tekoče razhodke; 

5.) izvršujejo vse nar.edbe, ki jih dobivajo kot 
računovoastveno-blagajniški organi od finančne di
rekcije oddelka za državno računovodstvo, odnosno 
od generalne direkcije državnega računovodstva. 

Natančnejše odredbe o poslovanju davčnih 
uprav kot' računo.vodstveno-blagajniških organov se 
predpišejo s pravilnikom. 

II. V d a v č n e m p o g l e d u : 
1.) skrbe za pravočasno dovrševanje vseh pred

hodnih del za odmero davkov ter zbirajo davčne 
prijave in vse podatke, potrebne za odmero držav
nih davščin; 

2.) odmerjajo davke ter zbirajo državne dohodke 
v vseh strokah, -kolikor ni to poverjeno občini ali 
drugemu uradu ali blagajni s tem ali s specialnim 
zakonom ; 

3.) pobirajo samoupravne, zborniške in ostale 
doklade, kolikor jim to nalagajo specialni zakoni; 

4.) odločajo na prvi stopnji o vseh predmetih, 
ki spadajo v njih pristojnost po zakonih: o nepo-
srednjih davkih, o taksah in o državni trošarini; 

5.) sklepajo davčne račune 1er jih izročajo fi
nančni direkciji; 

6.) sklepajo račune po samoupravnih sreskih 
proračunih; 

7.) odločajo o sporih v izvršilnem postopanju; 
8.) opravljajo tudi ostale posle, ki jih jim nala

gajo zakoni in naredbe ministra za finance. 

___ Letnik X. 

Člen 27. 
Teritorialno pristojnost in število davčnih uprav 

določa minister za finance. V večjih krajih sme do
voliti minister za finance po službeni potrebi, da 
se ustanove tudi oddelki davčnih uprav, ter jim 
določiti področje. 

Člen 28. 

Za davčno službo pri davčnih upravah je po
trebna izobrazba, predpisana za uradnike II. kate
gorije; za njeno izvrševanje pa se smejo uporabljati 
po potrebi tudi davčni uradniki I, kategorije. 

2. Carinarnice. 

Člen 29. 

Carinarnice so državni uradi, neposredno pod
rejeni finančni direkciji. Carinarnice so upravičene, 
pobirati na račun države in samoupravnih teles 
vse one davščine, ki so predpisane ob uvozu, izvozu 
ali provozu s posebnimi carinskimi tarifami ali z 
drugimi specialnimi zakoni. 

Carinarnice so ustanovljene na meji, smejo pa 
obstajati tudi ,v notranjosti, če to zahtevajo ekonom
ske in finančne koristi. 

Carinarnice se dele na glavne carinarnice I. in 
II. vrste in na sporedne carinarnice. 

Po zahtevah prometa in trgovine sme otvoriti 
minister za finance oddelke poedinih carinarnic. 

Področje poedinih carinarnic določa na predlog 
generalne direkcije carin minister za finance, kar 
se objavlja v «Službenih Novinah>. 

Člen 30. 

Glavne carinarnice dopisujejo neposredno z 
vsemi oblastvi v državi glede izvrševanja svoje 
službe po carinskem zakonu in drugih specialnih 
zakonih, katerih izvrševanje je poverjeno carinar
nicam celoma ali deloma. 

Sporedne carinarnice smejo voditi dopisovanje 
samo s carinarnicami, s finančno kontrolo in s ca
rinskim oddelkom finančne direkcije. V nujnih pri
merih smejo voditi dopisovanje tudi z občinskimi 
in policijskimi (političnimi) oblastvi. 

Oddelki carinarnic smejo voditi dopisovanje 
samo po svoji carinarnici. 

Člen 31. 
Posle carinarnice vodi upravnik. 
Po poslovanju in važnosti poedinih carinarnic 

se postavlja tudi potrebno osebje; vendar pa mo
rata biti pri vsaki carinarnici redoma vsaj dva za-
poslenca. 

Člen 32. 
Pri glavnih carinarnicah I. vrste se smejo usta

noviti carinsko-kemijski laboratoriji kot posebne 
naprave za izvrševanje strokovne ekspertize in 
onih specialnih poslov, ki se jim nalagajo. 

Pri katerih carinarnicah I. vrste naj se ustanove 
carinsko-kemijski laboratoriji, določi minister za 
finance, ki jim predpiše obenem področje. Labo
ratoriji so podrejeni neposredno generalni, direk
ciji carin. 

Člen 33. 
Za carinsko službo pri carinarnicah je potrebna 

izobrazba, predpisana za uradnike II. kategorije. 
Razen naštetega osebja se jim dodeljuje v služ

bo tudi potrebno število organov finančne kontrole. 

3. Katastrske uprave. 

Člen 34. 

Katastrske uprave so pristojne: 
1.) neposredno voditi tehnično in davčno vzdr

ževanje katastra in klasiranje zemljišč; 
2.) vršiti oglede zaradi oprostitve od davka in 

zaradi drugih ugodnosti na davek od zemljišč, po 
veljavnih predpisih; 

3.) sklepati vsako leto do določenega časa knji
ge, jih z odmerjenim davkom na zemljišče izročati 
davčnim upravam ter o tem predlagati poročila fi
nančni direkciji; ' 

4.) pregledovati in odobravati manjša dela ei-
vilnih inženjerjev in geometrov za delitev parcel; 

5.) dajati izpiske iz onih katastrskih elabora
tov, ki se hranijo pri njih. 

Člen 35. 

Vsaki katastrski upravi načeluje šef z dovršeno 
tehnično fakulteto ali geometrskim odsekom sred
nje tehnične šole, ki mora imeti poleg službenih 
let, predpisanih z uradniškim zakonom, najmanj 
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pet let katastrske službe ter spada, kakršna je pač 
njegova šolska kvalifikacija, v I. ali II. kategorijo. 
Za ostalo osebje katastrske službe pri katastrskih 
upravah je potrebna izobrazba, predpisana za urad
nike II. kategorije. Za izvrševanje te službe se 
smejo postavljati po potrebi tudi katastrski urad
niki I. kategorije. 

Člen 36. 
V krajinah, kjer še ni izvršena izmeritev ali se 

vrši obnova izmeritve, se ustanove z odločbo mini
stra za finance na predlog generalne direkcije ka
tastra poeebne katastrske sekcije z nalogo, vršiti 
triangulacijo, niveliranje in izmerjanje; podrejene 
so neposredno generalni direkciji katastra. 

Tem sekcijam načelujejo šefi z dovršeno teh
nično fakulteto ali geometrskim odsekom srednje 
tehnične šole, ki morajo imeti poleg službenih let, 
predpisanih z uradniškim zakonom, najmanj pet 
let katastrske službe, če so dovršili fakulteto, ali 
pa najmanj osem let, če so dovršili srednjo tehnič
no šolo. 

V delo se dodeljuje potrebno število strokov
nega in pomožnega osebja, ki spada v L, II. in 
III. kategorijo, kakršna je pač njegova šolska kvali
fikacija, potem dnevničarji in delavci. 

4. Sreske uprave finančne kontrole. 

Člen 37. 
Pristojnost sreskih uprav finančne kontrole je 

določena z zakonom o organizaciji finančne kon
trole. 

б. Prehodne odredbe. 

Člen 38. 
I. Z dnem 1. januarja 1929. se ukinejo: državni 

zastopništvi v Novem Sadu in Podgorici, erarski 
fiskalat v Sarajevu, ravnateljstvo erarnih pravnih 
poslov v Zagrebu, finančno odvetništvo v Splitu, 
finančna prokuratura ,v Ljubljani; njih agende pa 
preidejo v pristojnost zastopnikov državnega pravo
branilca pri dotičnih finančnih direkcijah, odnosno 
v pristojnost državnega pravobranilca pri ministr
stvu za finance v Beogradu. 

Zaradi še obstoječe neenakosti v civilnem zako-
nodajstvu sme odstopiti zastopnik državnega pravo
branilca pri eni finančni direkciji konkretni akt 
zastopniku državnega pravobranilca pri oni fi
nančni direkciji, v katere največjem delu se do
tično civilno zakonodajstvo uporablja. 

Minister za finance določi po predposlednjem 
odstavku člena 8. te uredbe teritorialno pristojnost 
zastopnikov državnega pravobranilca pri finančnih 
direkcijah. 

II. Z dnem 1. januarja 1929. se ukinejo vse sre
ske finančne uprave in vsi davčni uradi kakor 
tudi beograjski davčni oddelek v Beogradu. Njih 
agende prevzamejo v mejah pristojnosti, določene 
s to uredbo, finančne direkcije, odnosno davčne 
uprave, ki jim določi sedež in teritorialno pristoj
nost minister za finance s posebno naredbo. 

Vsa občinska oblastva na ozemlju Hrvatske, 
Slavonije in Vojvodine morajo likvidirati po odred
bah dosedanjih zakonov o neposrednjih davkih 
vse posle, ki jih jim nalagajo ti zakoni, ter sesta
viti davčne obračune najkesneje do konca meseca 
februarja izključno za leto 1928. Drugače izvrše te 
posle davčna oblastva ob stroških občine. 

Po izvršeni likvidaciji prevzame davčno in kata
strsko oblastvo komisijski vse davčne operate in 
knjige. 

Pri občinah, ki bodo po odredbah člena 150. za
kona o neposrednjih davkih še nadalje sodelovale 
pri individualnem predpisu in rednem pobiranju 
davkov, se puste davčne glavne knjige še nadalje 
zaradi kontinuitete s poslovanjem v novih knjigah. 

III. Davčni posli, ki so spadali v pristojnost 
bivših okrožnih finančnih uprav na ozemlju Vojvo
dine in okrožne finančne uprave v Vukovaru, pre
idejo v pristojnost katastrskih oLiastev, kolikor se 
nanašajo na zemljarino, in na davčne uprave, koli
kor se nanašajo na odmero ostalih davčnih oblik; 
odmera družbenega davka pa preide na nove fi
nančne direkcije. 

Agende bivših okrožnih finančnih uprav kakor 
tudi davčnih reklamacijskih odborov v Vojvodini 
kot pritožbenih instanc preidejo v pristojnost novih 
finančnih direkcij. 

Davčne agende finančne direkcije v Novem 
Sadu preidejo na nove finančne direkcije. 

RaSmiovodstveno-blagajniški posli oblastne fi
nančne direkcije v Novem Sadu se vrše za vse njeno 
dosedanje ozemlje ter se obračunavajo z dotičnimi 
blagajnami po proračunu za leto 1928./1929. do 

dne 1. aprila 1929. S tem dnem preide račumovod-
stveno-blagajniško poslovanje po proračunu za leto 
1929./1930. na nove finančne direkcije. 

Naknadno poslovanje po proračunu za leto 
1928./1929. kakor tudi ostali nedovršeni posli se 
morajo dovršiti do dne 1. januarja 1930. V ta na
men se odredi potrebno število osebja iz oblastne 
finančne direkcije v Novem Sadu. 

IV. Vse agende okrožnih finančnih uprav v 
Srbiji in Črni gori, preidejo, kolikor so jih vršile 
kot sreske finančne uprave, z dnem 1. januarja 1929. 
na davčne uprave. Dosedanje trošarinske in mono-
polno-kazenske agende okrožnih finančnih uprav 
preidejo z dnem 1. januarja 1929. na dotične finanč
ne direkcije. 

Za vse proračunske in vse račumovodstveno-bla-
gajniške agende poslujejo okrožne finančne uprave 
kot take za vse svoje dosedanje ozemlje do dne 
1. aprila 1929. ter se obračunavajo z generalno di
rekcijo državnega računovodstva kakor doslej. 

Za proračunske posle do konca računskega leta 
1928./1929. in za nedovršene posle za prejšnja leta 
se obdrži do dne 1. aprila 1929. zadostno število ra-
čunovodstvenega osebja okrožnih finančnih uprav, 
ki likvidira te posle po izprevidnosti finančnih di
rektorjev in po razpoložnosti prostorov pri finanč
nih direkcijah ali v dosedanjem kraju ali pa na 
sedežu direkcij. Ta likvidacija se mora izvršiti naj
kesneje do dne 1. januarja 1930. 

Celokupno poslovanje po proračunu za leto 
1929./1930. mora preiti z dnem 1. aprila 1929. na 
finančne direkcije. 

Vse davčne uprave se obračunavajo za poslo
vanje po proračunu za proračunsko leto 1929./1930. 
od dne 1. aprila 1929. z novimi finančnimi direk
cijami.. 

V. Za proračunske in vse računovodstveno-bla-
gajniške agende poslujejo računovodstva finančnih 
ravnateljstev v Hrvatski in Slavoniji kot taka za 
vse svoje dosedanje ozemlje do dne 1. aprila 1929. 
ter se obračunavajo z računovodstvom pristojne de
legacije ministrstva financ kakor doslej. 

Za proračunske posle do konca računskega leta 
1928./1929. in za nedovršene posle iz prejšnjih let 
se pridrži do dne 1. aprila 1929. zadostno število" 
osebja iz računovodstva finančnih ravnateljstev, ki 
likvidira te posle. Ta likvidacija se mora izvršiti 
najkesneje do dne 1. januarja 1930. po izprevid
nosti finančnih direktorjev in po razpoložnosti pro
storov pri finančnih direkcijah ali v dosedanjih 
krajih ali pa na sedežu direkcije. 

Kot nakazovalci druge stopnje poslujejo novi 
finančni direktorji, tako da se bo razprostirala od 
dne 1. januarja 1929. do konca računskega leta 
1928./1929. v teh poslih njih nakazovalska oblast na 
,vse ozemlje, ki so ga doslej obsezala dotična finanč
na ravnateljstva. 

VI. Vsi administrativni davčni posli delegacije 
ministrstva financ v Zagrebu preidejo z dnem 1. ja
nuarja 1929. v pristojnost dotičnih novih finančnih 
direkcij. Agende delegacije kot pritožbene instance 
bodo vršile glede davka na poslovni promet nove 
finančne direkcije od dne 1. januarja 1929., dokler 
ne začno poslovati reklamacijski odbori. 

Funkcije reklamacijskih odborov za Hrvatsko, 
Slavonijo in Vojvodino preidejo glede davka na 
dobiček družb, zavezanih javnemu polaganju ra
čunov, z dnem 1. januarja 1929. v pristojnost ge
neralne direkcije davkov. 

Funkcije računovodstva delegacije ministrstva 
financ ,v Zagrebu ostanejo glede proračunskega 
in računskega poslovanja, kakor je tukaj odrejeno, 
tudi za računovodstva pri finančnih ravnateljstvih; 
vendar pa prevzame oblast nakazovalca-delegata 
za posle po proračunu za leto 1928./1929. finančni 
direktor v Zagrebu z dnem 1. januarja 1929. do 
konca računskega leta 1928./1929. 

Za posle računovodstva po proračunu za leto 
1929./1930. so pristojni od dne 1. aprila 1929. ra
čunovodstveni oddelki novih finančnih direkcij. 

Vsi računovodstveni oddelki zagrebške delega
cije pri velikih županih poslujejo glede agend iz 
proračunskega leta 1928./1929. do konca istega ra
čunskega leta. V ta namen se jim pusti potrebno 
število uradnikov. Funkcije teh računovodstev in 
računovodstva pri delegaciji po proračunu za leto 
1929./1930. prevzamejo z dnem 1. aprila 1929. ra
čunovodstveni oddelki dotičnih finančnih direkcij. 

VII. Z dnem 1. januarja 1929. se ukinejo davč
na administracija v Ljubljani, vsa okrajna davčna 
oblastva v Sloveniji in davčna oblastva prve stopnje 
iv Dalmaciji. Njih nedovršene agende preidejo, ko
likor se nanašajo na odmero davkov do vštetega 
leta 1928., na dotične davčne uprave. 

VIII. Prav tako se ukinejo z dnem 1. januarja 
1929. tudi finančne direkcije v Bosni in Hercego
vini, nadalje finančna ravnateljstva v Hrvatski in 
Slavoniji; njih nedovršene agende, kolikor se ti
čejo odmere davka do vštetega leta 1928. (izvzemši 
tecivarino podjetij, zavezanih javnemu polaganju 
računov) ̂ preidejo na dotične davčne uprave, ne
dovršene odmere družbenega davka pa na nove 
finančne direkcije. 

Kolikor ne bi imele davčne uprave za te nak
nadne odmere (pod točkama IV. in V.) po starem 
zakonu strokovnih uradnikov, jim dodeli pristojna 
finančna direkcija za nekaj časa izmed uradnikov 
ukinjenih direkcij, ravnateljstev, odnosno davčnih 
oblastev in uradov prve instance potrebno število 
strokovnega osebja. Kje bo to potrebno, določi fi
nančni direktor. 

IX. Kolikor so z nedovršeno odmero, odnosno 
za reševanje pritožb po dosedanjih zakonih zdru
žene funkcije dosedanjih davčnih komisij, naj tudi 
poslujejo te komisije po potrebi v poedinih krajih, 
dokler ne začno poslovati novi davčni odbori prve, 
odnosno druge stopinje, ki prevzamejo funkcijo 
starih odborov. 

X. Vsi posli, ki spadajo v pristojnost delegacije 
ministrstva financ v Ljubljani, preidejo v mejah te 
uTedbe z dnem 1. januarja 1929. v pristojnost nove 
finančne direkcije v Ljubljani, delegatove funkcije 
pa na novega finančnega direktorja v Ljubljani. 

Prizivna komisija za dohodnino im deželna pri-
dobninska komisija v Ljubljani poslujeta, dokler 
ne začno poslovati reklamacijski odbori po novem 
davčnem zakonu. 

Reševanje pritožb zoper odmero davkov po dru
gem poglavju zakona o osebnih davkih preide na 
generalno direkcijo davkov. 

Okrajni finančni ravnateljstvi v Ljubljani in 
Mariboru se z dnem 1. januarja 1929. ukineta; njiju 
funkcije pa prevzamejo s tem dnem nova finančna 
direkcija v Ljubljani, odnosno ostala oblastva v 
mejah te uredbe. 

Agende davka na poslovni promet delegacije 
ministrstva financ v Ljubljani kot pritožbene in
stance prevzame nova finančna direkcija v Ljub
ljani, dokler ne začno poslovati novi reklamacijski 
odbori po novem davčnem zakonu. 

XI. Vsi administrativni in davčni posli delega
cije ministrstva financ v Sarajevu preidejo z dnem 
1. januarja 1929. v pristojnost dotičnih novih fi
nančnih direkcij. Agende delegacije kot pritožbene 
instance glede davka na poslovni promet bodo 
opravljale od dne 1. januarja 1929. nove finančne 
direkcije, dokler ne začno poslovati reklamacijski 
odbori po novem davčnem zakonu. 

Pritožbe zoper odmero davka na dobiček družb, 
zavezanih javnemu polaganju računov, se morajo 
pošiljati od dne 1. januarja 1929. na generalno di
rekcijo davkov. 

Računovodstvo delegacije ministrstva financ v 
Sarajevu se z dnem 1.aprila 1929. ukine; vse računo-
vodstveno-blagajniške posle po proračunu za leto 
1929./1930. pa bodo vršili računovodstveni oddelki 
pri novih finančnih direkcijah. Za dovrševanje ra-
čunovodstveno-blagajniških poslov na vsem ozemlju 
delegacije ministrstva financ v Sarajevu po prora
čunu za leto 1928./1929. in za dovrševanje vseh za
ostalih računovodstveno-blagajniških poslov se 
ustanovi poseben likvidacijski odsek s potrebnim 
številom uradniških mest računovodstva z dolž
nostjo, da mora likvidirati te posle najkesneje do 
dne 1. januarja 1930. ' 

Funkcije nakazovalca druge stopnje po prora
čunu za leto 1928./1929., ki jih je vršila doslej dele
gacija ministrstva financ v Sarajevu, se prenesejo 
z dnem 1. januarja 1929. na novega finančnega di
rektorja v Sarajevu. 

XII. Finančno ravnateljstvo v Splitu in finanč
na direkcija v Dubrovniku ee z dnem 1. januarja 
1929. ukineta; njiju funkcije pa preidejo na nove 
finančne direkcije. Izjemoma prestanejo poslovati 
kontrolni odseki pri teh ravnateljstvih in kontrolni 
odseki pri davčnem uradu v Kotoru z dnem 1. aprila 
1929.; od tega dne bodo vršila vse računovodstveno-
blagajniške posle po proračunu za leto 1929./1930. 
pristojna računovodstva novih finančnih direkcij. 

Za dovrševanje računskih poslov po kreditih iz 
proračunskega leta 1928./1929. se odredi zadostno 
število osebja, ki bo opravljalo te posle do dine 
31. julija 1929. 

Funkcije nakazovalca drage stopnje po pro
računu za leto 1928./1929., ki sta jih vršili doslej 
iinančni ravnateljstvi v Spflitu ta Dubrovniku, 
preidejo z dnem 1. januarja 1929. na novi finančni 
direkciji v Splitu in Mostaru. 
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financ v Splitu ostane še nadalje; vendar pa mora 
najkesneje do dne 1. januarja 1930. dovršiti ,vse za
ostale posle. 

XIII. Državne blagajne v Zagrebu, Ljubljani, 
Sarajevu1 in Novem Sadu postanejo blagajne dotič
nih novih finančnih direkcij. 

XIV. Pristojnost finančnih uradov, ki se uki
nejo s to uredbo dne 1. januarja 1929., za sojenje 
monopolnih kaznivih dejanj, preidejo na nove fi
nančne direkcije. Sojenje o pritožbah zaradi mono
polnih kaznivih dejanj za prejšnja leta na drugi 
stopnji, ki je pripadalo oblastvom, ukinjenim s to 
uredbo, preide na upravo državnih monopolov v 
Beogradu. 

XV. Z dnem 1. januarja 1929. se ukinejo oblast
ni inpektorati finančne kontrole v Beogradu, Za
grebu, Ljubljani, Sarajevu, Splitu, Skoplju, Novem 
Sadu in Podgorici; s tem dnem prevzamejo njih 
agende, določene z zakonom, v mejah določil te 
uredbe dotične teritorialno pristojne finančne di
rekcije. 

XVI. Inšpektorji generalne direkcije carin in 
kolegiji pri carinarnicah, pri katerih obstoje cen
tralne carinske blagajne, ki vrše posebne funkcije 
na podstavi naredbe ministra za finance, zasnovane 
na pooblastitvi s členom 218. finančnega zakona za 
leto 1928./1929., prestanejo poslovati z dnem 1. ja
nuarja 1929. Pristojnost teh inšpektorjev in kole
gijev preide, kolikor je določeno s to uredbo, na fi
nančne direkcije. Kolikor niso prenesene funkcije 
teh inšpektorjev in kolegijev na finančne direkcije, 
jih bo opravljalo od dne 1. januarja 1929. ministr. 
stvo za finance — generalna direkcija carin. 

XVII. Z dnem 1. januarja 1929. se ukinejo di
rekcije katastra v Novem Sadu, Sarajevu in Ljub
ljani. Nadzorništvo za vzdrževanje katastra v Splitu, 
katastralni mapni arhiv v Ljubljani in katastrska 
uprava za nove meritve, odnosno za evidenco zem
ljiškega katastra, nadzorništvo katastrske reambu-
lacije, nadzorništvo katastrske izmere arhivnih map 
v Zagrebu in nadzorništvo očevidnosti zemljarine 
v Zagrebu in Novem Sadu. Agende teh uradov pre
idejo s tem dnem ,v pristojnost katastrskih uprav, 
odnosno finančnih direkcij in generalne direkcije 
katastra po določilih te uredbe. Ukinjajo se na 
ozemlju Bosne in Hercegovine, Slovenije in Dal
macije sreske katastrske evidence;, njih agende pa 
preidejo v pristojnost katastrskih uprav. 

XVIII. Kolikor ni v prednjih odredbah ničesar 
določenega o prenosu pristojnosti in likvidaciji do
sedanjih agend ukinjenih uradov, določi to v vsa
kem konkretnem primeru minister za finance. 

XIX. Kredite za vse nove urade, v katere pre
idejo uradi, ukinjeni s to uredbo, se pokrivajo v po
slednjih treh mesecih proračunskega leta 1928./1929. 
iz kreditov, odobrenih za isto leto za ukinjene 
urade. 

Člen 39. 
Uradniki, ki nimajo kvalifikacije, določene z 

uredbo o organizaciji finančne službe za poedina 
zvanja, toda so že v kategoriji, ki se zahteva za ta 
zvanja, se smejo postaviti tudi brez te kvalifikacije 
na dotične položaje. 

Člen 40. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah». 

• V B e o g r a d u , dne 9. oktobra 1928. št. 7494. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotié s. r. 

Razglasi velikega žopana mariborske 
oblasti. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. br. 848. . 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Edvard F a j d i g a, sreski sanitetni referent 

v Litiji, je bil izbrisan iz imenika zdravniške zbor
nice za Slovenijo, ker je dne 11. oktobra 1928. umrl. 

V L j u b l j a n i , dne 6. novembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 51/49. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 12. novembra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena] z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedem v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Ptuj: Slovenja vas (Gerečja vas 2 dvorca). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvoreci, 
Zgornja Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Dolnja Lendava: Pince (Marof 1 dvorec). Murska 

Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 1 dvorec). 
Ptuj, mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Vrbnje 1 dvorec in Žalec 3 dvorci). 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 
Dolnja Lendava: Dolga vas (Dolga vae 1 dvorec). 
Maribor, desni breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sveti 
Lovrenc 6 dvorcev), Recenjalk (Recenjak 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Dragučova (Dragučova 1 dvo
rec), Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), 
Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi (Selnica 
1 dvorec). Prelog: Mala Subotica (Podbrest 1 dvo
rec). Prevalje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec). 
Ptuj: Mezgovci (Mezgovci 18 dvorcev), Slomi (Ža-
menci 1 dvorec), Sv. Barbara v Halozah (Cirkuljane 
2 dvorca), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec). Slovenjgradec: Slovenjgradec (Slovenj
gradec 5 dvorcev), Topolščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Konjice: Loče (Loče 1 dvorec). Ptuj: Sv. Jamž 
na Dravskem polju (Zlatolicje 1 dvorec), Moškanjci 
(Moškanjci 2 dvorca). Šmarje pri Jelšah: Kostrivnica 
(Žagaj 2 dvorca). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Dolnja Lendava; Črenšovci (Črenšovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 12. novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Vpoštevajo se samo prosilci, ki so že pisarniški 
uradniki ali pisarniški pripravniki. 

Prošnje naj se vlože do dne 
2 5. n o v e m b r a 192 8. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 105 z dne 

8. novembra 1928. 
Predeedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 4. novembra 1928. 

S 8/28—42. 2292 
Odprava konkursa. 

Prezadolženka: Z a p u š č i n a p o N e ž i T a v 
č a r j e v i , posestnici v Poljanah. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 8/28—5 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 3. novembra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblaste*. 
Preds. 1040/5/28—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Janka H o r v a t a , notarskega kandidata v Murski 
Soboti, za tolmača madžarskega jezika pri okrož
nem sodišču v Mariboru in pri okrajnih sodiščih, 
ki spadajo v območje navedenega okrožnega so
dišča. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 7. novembra 1928. 

Preds. 1090/15/26—12. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je določilo za 

cenitve, navedene v § 19. ministrske naredbe z dne 
25. julija 1897., drž. zak. št. 175, ki se bodo vršile 
v letu 1929., da je kapitalizirati čisti, donos po ob
restni meri 4 % (štiri odstotke). 

Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 7. novembra 1928. 

Preds. 721/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i - b o r u se 

odda m e s t o v i š j e g a p i s a r n i š k e g a o f i -
c i a 1 a, odnosno p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a . 

S 14/28—46. 2293 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Anton B u č a r , trgovec v Bre

žicah. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 2 6. n o v e m b r a l 9 2 8. ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 12. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Ta narok je določen obenem za ugotovitev nak

nadno, t. j . izza dne 8. novembra 1928., prijavljenih 
terjatev. 

Vhovčevanje konkuTznega sklada je odloženo do 
sklepanja upniškega zbora o prisilni poravnavi. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek L, 
dne 10. novembra 1928. 

2253 C 331/28—2. 
Oklic 

Zavarovalnica in pozavarovalnica «Triglav» v 
Ljubljani, zastopana po drju. Arturju Geigerju, od
vetniku v Murski Soboti, je vložila zoper Vaso 
S p r e m o , nameščenca Hrvatsko-slavonske banke, 
d. d. v Zagrebu, sedaj neznanega bivališča, tožbo za
radi 4866 Din. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
2 8. n o v e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Vase Spreme neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 27. oktobra 1928. 

A 74/28—17. 2257 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Blaž P i a n t o , posestnik v Javorju št. 13, ob

čina Slivnica pri Celju, je dne 14. februarja 1928. 
umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Po zakonu so poklicani k tej zapuščini kot de
diči med drugim otroci zapustnikovega brata Aloj
zija Planka, umrlega pred 24 leti v Hambornu, ka
terih bivališče sodišču ni znano. Le-ti se pozivljejo, 
naj s e v e n e m l e t u o d današnjega dne zglaee pri 
tem sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Jurijem Lesjakom, žu
panom na Slivnici pri Celju, ki se je postavil dedi
čem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek L, 
dne 11. oktobra 1928. 

Ne I 473/28—2. 2286 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Marija T i k a v c, za-
sebnica v Zastranju št. 41, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro-
eilka baje izgubila: Hranilna knjižica Kmečke hra
nilnice in posojilnice v Šmarju pri Jelšah, registro-
vane zadruge z neomejeno zavezo, št. 1497 v nomi
nalni vrednosti 2335 Din in na ime: Marija Tiiavc. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se objavi ta razglas v Uradnem 'listu, ker bi se 
sicer po tem roku ixreklo. da je hranilna knjižica 
brez moči. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 11. oktobra 1928. 

A ^ h . ^ 



107. 736 Letnik X. 
E 527/28—12. 2265 

Sklep. 
Izvršba s prisilno dražbo nepremičnin: davčna 

občina Kapele, vi. št. 3 in 162, davčna občina Blo-
gonsko, vi. št. 92 in 186, in davčna občina Jereslavci, 
vi. št. 139, dovoljena s sklepom z dne 23. junija 
1928., E 527/28—2, je po § 39., št. 6, i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 6. novembra 1928. 

E 1450/28—11. 2247 

Dražbeni oklic 
Na predlog L j u d s k e p o s o j i l n i c e , r. z. 

z n. z. v Celju, bo dne 5. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 1.) zem-
l p k a knjiga Studence, vi. št. 105 in 279: hiša z go
spodarskim poslopjem, zemljiškimi parcelami in pri-
teklinami, cenilna vrednost 57.815 Din 90 p, 2.) zem
ljiška knjiga Železno, v.l. št. 196: gozdna parcela, 
cenilna vrednost 97 Din 20 p — skupaj 57.913 Din 
10 p; najmanjši ponudek 38.610 Din. 

K nepremičnini ad 1.) spadajo te-le pritekline: 
3000 hmeljevk, 1 voz, 1 stiskalnica in drugo gospo
darsko orodje v skupni cenimi vrednosti 3570 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5800 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek П1., 

dne 19. oktobra 1928. 

E 554/28—10. 2013 

Dražbeni oklic 
Na predlog M e s t n e h r a n i l n i c e k o č e v 

s k e v K o č e v j u , ki jo zastopa dr. Ivan Sajovic, 
odvetnik v Kočevju, bo dne 3. d e c e m b r a l 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Briga, vi. št. 27: hiša št. 4 v Dolenji 
Brigi s hlevom, svinjakom, skednjem, kolnico, pri
padajočimi zemljišči (vrtovi-, njive, travniki, pašniki, 
gozdi) v skupni izmeri 12 ha 81 a 3 ms in solastnin-
skimi pravicami 1.) do "/josink vi. št. 66, katastrska. 
občina Briga (hiša št. 44 v Dolenji Brigi, stavbne, 
vrtne, njivske, travniške, pašniške in gozdne par
cele v izmeri 357 ha 53 a 86 ms), in 2.) do 4/eeink vi. 
št. 67, katastrska občina Briga (travniki, pašniki in 
gozdi v izmeri 85 ha 75 a 68 m2). 

Cenilna vrednost, po odbitku bremen, ki jih bo 
treba prevzeti: 13.177 Din; najmanjši ponudek: 
8785 Din; vadij 1350 Din. 

K nepremičnini spadata te-le pritëklini: 1 konj 
in 1 voz v skupni cenilni vrednosti 300 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kočevju,, oddelek II., 
dne 28. septembra 1928. 

E 889/28—8. 2238 

Dražbeni oklic 
Dne 10. d e c e m b r a l 9 2 8 . ob pol enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Nuakova, vi. št. 5, 
12 in 107 (hiša št. 6, dvorišče, gospodasko poslopje, 
sadovnjak, vinograd in njiv«). 

Cenilna vrednost: 19.579 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 2215 Din; najmanjši ponudek: 12.433 Din 
82 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnini v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 24. oktobra 1928. 

P 50/28—2. 2252 
Razglasitev preklioa. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
11. oktobra 1928., opr. št. L 6/28—2, jo Ml dr. Ivo 
8 u b e 1 j , prej stanujoč v Kamniku, zaradi umobol-
noeti popolnoma preklican. 

7& skrbnika mu je postavljen dr. Fran Vidic, 
vladni svetnik v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 29. oktobra 1928. 

2294 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

858. Sedež: Breg pri Borovnici. 
Besedilo firme: Franjo Švigelj. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Fran Švigelj, trgovec na Bregu št. 11. 
L j u b l j a n a , dne 11. oktobra 1928. 

859. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Brata Gračner. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

23. oktobra 1928. 
Družbenika: Ervin Gračner hi Franc Gračner, 

oba trgovca v Celju, Prešernova ulica št. 21. 
Za zastopanje je upravičen vsak družbenik zase. 
Podpis firme: Pod štampiljiranim besedilom 

firme se podpisuje vsak družbenik zase. 
C e l j e , dne 30. oktobra 1928. 

860. Sedež: Gederovci. 
Besedilo firme: Ernst Štivan. 
Obratni predmet: trgovina z dvokolesi, motorji 

in stroji. 
Imetnik: Ernest Štivan, trgovec v Gederovcih 

št. 12. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1928. 

861. Sedež: Lajtersberg. 
Besedilo firme: Viktor Jarc. 
Obratni predmet: izdelovanje sladne (kave na 

tv omiški način. 
Imetnik: Viktor Jarc, trgovec v Lajtersbergu 

št. 79. 
M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

862. Sedež: Ljubljana (Tavčarjeva ulica št. 1). 
Besedilo firme: Tovarna «Diskobolos» August 

Kozman. 
Obratni predmet: tvorniško izdelovanje telovad-

skega, športnega in gasilskega orodja in telovadskih, 
športnih in gasilskih potrebščin kakor tudi proda
janje takega orodja in takih potrebščin. 

Imetnik: Avgust Kozman, tvomičar v Ljubljani. 
SV. Petra cesta št. 76. 

L j u b l j a n a , dne 13. oktobra 1928. 

863. Sedež: Moste. 
Besedilo firme: R. Peselj. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Rok Peselj, trgovec v Mostah-na Selu 

št. 29. 
L j u b l j a n a , dne 2. oktobra 1928. 

864. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Besedilo firme: T. Salvador, apneničarsko pod

jetje. 
. Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje apna. 

Imetnica: Tea Salvador, zasebnica v Zagorju ob 
Savi. 

Prokurist: Anton Salvador. 
L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

865. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: O. Joeek. 
Obratni predmet: strojno mizarstvo in trgovina 

s pohištvom: 
Besedilo firme odslej: O. Josek & Comp. 
Obratni predmet odslej: strojno mizarstvo in pro

dajanje mizarskih izdelkov. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Vstopil je kot nov javni družbenik Ivan Baum-

gartner. mizarski mojster v Celju, Gosposkaj ulica 
št. 17. ' 

Družbo zastopa vsak družbenik zase. 
Firmo podpisuje pod njenim napisanim, štam-

piljiranim ali natisnjenim besedilom družbenik 
0. Josek sam. 

C e l j e , dne 26. septembra 1928. 

866. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Franz Zangger: 
Prokura Ivana Bračiča se je izbrisala. Firmo so-

podpisuje odslej pod njenim napisanim ali natisnje
nim besedilom prokurist Henrik Kottovitz sam s pri-
stavkom «p. p.>. 

C e l j e , dne 24. oktobra 1928. 

867. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Evald Popovlč: 
Izbrisala se je prokura Janka Popoviča. 
Vstopil je javni družbenik Janko Popovič v 

Ljubljani, Cesta v Mestni log št. 15; zaradi1 tega 
javna trgovska družba izza dne 7. septembra 1928. 

Družbo zastopata in njeno firmo podpisujeta oba 
družbenika samostojno tako, da postavlja pod natis
njeno, napisano ali s štampiljko odtisnjeno besedilo 
eden izmed njiju svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 26. septembra 1928. 

868. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Marija Urbas nasi. 
Obratni predmet: trgovina s klobasami: 
Besedilo firme odslej: Marija Urbas, nasi. Franc 

Urlep. 
Imetnik: Franc Uriep, trgovec v Ljubljani, Ko-

menskega ulica št. 16. 
L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 

869. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Franc Seršen. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Izbrisala se je dosedanja imetnica Marija Seršen; 

vpisal pa se je sedanji imetnik Franc SerŠon, trgo
vec v Ljutomeru. 

Obratni predmet odslej: trgovina z mešanim bla
gom in z vinom na debelo. 

M a .r i b o r, dne 8. novembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

870. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Gustav Pirchan in Likvidation. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom: 
Ker jo likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1928. 

Razglasi raznih oradov in oblasten 
Št. 9191/1928. 

Razglas. 
2291 

Z a d r u g a z a z a v a r o v a n j e ž i v i n e v 
L o š k e m p o t o k u , ) - , z. z o. z., uživa po naredbi 
gospoda ministra za finance z dne 25. decembra 
1923., hr. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924.,. 
št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, navedenih 
v tej naredbi, izza dne 20. novembra 1928. za čas,, 
dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 7. novembra 1928. 

Št, 23.905/28. 
Razglas» 

Državni strokovni izpit zdravnikov za prestop rc 
pripravljalne skupine v pomožno skupino se bo vršil 
dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 8. v higienskem zavodu 
s šolo za narodno zdravje. 

Prijave, opremljene s kolkom za 25 Din, naj se 
predlože najkesneje do dne 5. d e c e m b r a 1 9 2 8. 
higienskemu zavodu s šolo za narodno zdravje. 

V Z a g r e b u , dne 13.novembra 1928. 

Predsednik izpraševalno komisije:. 
dr. Katičlć s.r. 

Razne objave. 
2224 Razid društva. 

Pevsko društvo «iSlavček» v Ptuju se je dno 
16. januarja 1926. prostovoljno razšlo. 

Janko Repič s. r., bivši predsednik.. 

2266 3-2 Objava. 

Izgubil sem legitimacijo za nošenje službenega, 
orožja, ki jo je izdala sreska- upirava finančne kon^ 
troie v Dolnji Lendavi dne 19. avgusta 1927. pod 
št. 2099. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Jakob GaSperié s. r., 

pripravnik finančne kontrole.. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. м Tiska in Izdaja: Delnlika tiskanu, d.d. т LJubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič т Ljubljani, 

J Ì ' 4 ' ; Ì 
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P o š t n i n a plačana v gotovini . 

108. V Ljubljani, dne 17. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi ljubljanskega oblastnega odbora. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem w mora vrliH zavarovanje valute 
ob izvorna blaga po členu 16. pravilnika o pro
metu ж devizami In valutami z dne 23. septem

bra 1921.* 

Vejja od dne 15. do dne 30. novembra 1928. 

4 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 

•љ 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

П43 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

RŽ . . 

Koruza posušena 
Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pedvo 

Bela moka za luksusno pecivo 
št 2 

Krušna moka št. 4 in 5 . . . 

Obloda 
Otrobi 

Fižol 
Konji za k l a n j e . . . . ' . . . 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego ; . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji, hribovski mali (Južne 

Srbije). 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 

Krave: 

Voli, biki: 

» od 700 » do 900 kg . 
» » 900 » navzgor . . 

Teleta: 

od 30 > do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

Prašiči: 
par do 140 kg 

» od 140 » do 220 kg . 
» » 220 > navzgor . . 

Koze . . . 
Maat 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena , . . 

Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 

Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 > 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 

100 . 

100 . 

100 > 
100 > 
100 > 
100 » 
100 > 
100 > 
100 > 
100 > 
100 » 

vsak 
» 
> 

• 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
. 
> 

vsak 
> 

> 
9 

• џ 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 > 

100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » . 
100 » 
100 » 
100 . 
100 > 
100 . 
100 . 

Cena ' 
v dinarjih 

2 3 0 - — II 
2 4 0 — 
210- — 
240-— 
2 4 0 - -
280- — 
270-— 

340'— 1 

330- — 

1 320-— 
300- — 
2 6 0 - -
230-— 
190' — 
180- — 
280-— 
900-— 

1.000-— 
3.600-— 
2.500-— 
2.000-— 

1 600* I 
Ù00-— 

900-— 
1.800-— 1 

3.000'— 
1.200-— 

2.600- -
3.200 • — 
4.000-— 

500-— 
700-— 

1.000-— 
150 — 1 
7 0 - -

7 0 0 - -
1.400'-
1.700--

200- — 
2.000--
1.800--
1.700--

3.500-— 
4.500-— 1 
1.800-— 
1.700'-
1.800--
3.000- -
1.700'-
1.500-— 
L200-— 
1.200'-
1.500'— 
1.600-- | 

• «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca> 
z dne 14. novembra 1928., št. 266. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bobi slanine: 

stisnjeni 
nestisnjenl 

Közje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev «=1«/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja . . 
Koža kozlovska. . 
Koža o v č j a . . . . 
Koža kozja. . . . 
Koža zajčja . . . 
Koža dehorja. . . 
Koža jazbečja. . . 
Koža divje mačke. 
Koža volčja . . . 
Koža lisičja . . . 
Koža kunja. . . . 
Koža sobolja . . . 
Koža vidrna . . . 

Južne Srbi
je in Bosne< 

2 0 % 
ceneje 

Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe "/.., vložene v vre

čah . 
Slive suhe M/M, vložene v vre

čah 
Slive suhe ••/,„ (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "°/ l f, (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe 1 , 0 / . „ , vložene v vre

čah . . . ! 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah: 

Slive suhe (etulrane), vložene 
v zabojih . . . . . netto 

Slive suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka . 
Konservlrano / s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane . . . . . . . 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci). . . 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premera 
razklana polena In okrogla 

polena . . 
Lesno oglje . . . . . . . . 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razlagan (deske, letve, kold, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od % do " / H - . • 

Stavbni les Jelkov, okrogel (Ja-
drenlkl, koli za hmelj, Un
tene am drogi za brodove): 

Količina 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 

100 » 

100 » 

100 » 

100 » 

100 . 

100 > 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 . 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 . 
100 > 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 > 
10.000 » 
10.000 > 

m» 

Cena 
v dinarjih 

6 0 0 - -

100--
800--
700-— 
200-— 

1.800*— 
100-— 

7 0 0 - -

1.3Ò0--
i;300-— 
1.300-— 

2.600-— 
3.500-— 
5.500- -
2.500-— 
3.000 •— 

1 8 - -
1 5 0 - -
50 — 
60-— 

1 0 0 - -
250-— 

1200-— 
900 — 
5 0 0 - -

4.500--
2.600- -

700- — 

600-— 

440-— 

35Q- — 

320 •— 

300- — 

• 
600-— 
150-— 
100-— 

2.000- — 
1.000-— 

4 0 - -
50-— 
20- — 
15-— 

1.500-— 
1.500-— 
1.5O0•— 
1.5Q0-— 

1.200'— 

20-— 
500-— 
300- — 

1.300- — 

1.800-— 
7.000-— 
1.000--

450-

250' 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

-S n 
98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre-

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan In okrogel (hlodi): 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi). . ? . 
Stavbni hrastov les slovenski. 

( do 160. . . . 

» ^ H ^ d , o 2 2 7 Š : •: 
(specialni . . . 

Stavbni les, razžagan, orehov 
In drugih plemenitih dreves 

Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov -. . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 

Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski. . . . . 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 

Opij (afion) •. . 
Hmelj Iz leta 1928 
Hmelj Iz leta 1927. . . . . . 
Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilnl mešički iz ostalih 

Perje gosje in r a č j e . . . . . 

Količina 

m« 

> 
> 
» 

» 
» 
» 

» 
vsak 

> 
» 

m' 
vsak 

m« 
> 

. 

» 
vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 . 
10.000 . 
10.000 > 

100 kg 
1 , 

100 » 
100 » 

100 » 

100 » 
1 > 
1 » 
1 > 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

3 5 0 - -
700-— 
350- — 

550-— 
270-— 

1.000'— 

800* 
2.500-— 

20-— 
30-— 
45-— 

1.100-— 
30- — 

1.200'— 
7 0 0 - -

900' — 

700-— 
70' — 

40-— 
3.800-— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.500-— 

200-— 
1^00- — 

7 0 0 - -
1500-— 
300-— 

10.000--

7.000- — 
6-— 

5 0 ' -
5 - -

P r i p o m b a : PoobMoene banke и opozarjajo. 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se » t r o g o nuvnati po 
cenah, oznaSenih v tem cenovnikn, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri leeenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti Se težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, ae iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurau 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oea-
rinjanju blaga paziti na to, ali ве blago, označeno v 
[potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Oe eo v Istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali rasne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listo 
tudi točna specifikacija, blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga роШјејо в svojimi pripombami 
vred generamemu inspektoratu,: ne da bi ве blago 
zadrževalo od izyoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do-dne, ko se blago vtovorL 
Za dokaz o dnevu vtovoritve shiži žig ođpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu- Oe so v po
trdilih označene; cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila verjajo; če pa so 
nižje, naj se polije potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 12. novembra 1928.'; I. br. 27.000.' 

.'.•jAih-Mi^ .... . ^ » ћ к ј ^ ШЕа^!^!£*&љш^ааЉаа-:^МЉл* h litrM«<ffl?i'-r1il7ir7iîVi1V i i ^ s t j a _.Jtc*'.:,_. Шљааа 
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List, Id ga je prepovedano uvažati 
in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.578 z dne 2. novembra 1928. je prepovedano, 
«vaiati v našo državo in razširjati v njej list «Hr
vatski Glasnik» ki izhaja v Chicagu (Amerika), kor 
piše zoper našo državo. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

TJ. br. 15.913/1. 

Razglas. 
Na vlogo direkcije državnih železnic v Ljubljani 

z dne 24. septembra 1928., št. 1695/3-Ш, razpisujem 
po predpisih ministrske naredbe z dne 25. januarja 
1879.. drž. zak. št. 19, in zakona z dne 18. februarja 
1S78., drž. zak. št. 30, politični obhod v zvezi z raz
lastitveno razpravo za razlastitev zemljišč pare. 
št. 659/1. 326, 433/1, 437/1, 431/2, 440, 673 in 421/1, 
katastrska občina Novo mesto, za zgraditev klan
ci ne na postaji v Novom mestu. 

O b r a v n a v a se b o v r š i l a d n e 15. d e 
c e m b r a 1 9 2 8 . s s e s t a n k o m k o m i s i j e 
ob e n a j s t i h n a o m e n j e n i p o s t a j i . 

Seznamek prizadetih zemljišč in predmetni na
črt bo od dne, ko se objavi ta razglas v občini 
Novem mestu, do dne 14. decembra 1928. na vpogled 
med uradnimi urami v občinskem uradu v Novem 
mestu. 

V tem času do dne 10. decembra 1928. lahko 
vloži vsak udeleženec pri sreskem poglavarju v No
vem mestu usten ali pismen ugovor zoper namor-
jano razlastitev. Najkesneje pa se morejo prijaviti 
taki ugovori med obravnavanjem do konca razprav
ljanja vodji komisije. 

V L j u b l j a n i , dne 13. novembra 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
U. br. 15.914Д—IV. 

Razglas. 
Na vlogo direkcije državnih železnic v Ljubljani 

z dne 28. septembra 1928., št. 1910/3/HI-28, razpisu
jem po predpisih ministrske naredbe z dne 25. ja
nuarja 1879., drž. zak. št. 19, in zakona z dne 18. fe
bruarja 1878., drž. zak. št. 30, politični obhod v 
zvezi z razlastitveno razpravo za razlastitev zem
ljišč pare. št. 506/3, 506/4, 504/2 in 375/1, katastr
ska občina Trebnje, za zgTaditev klančine na postaji 
v Trebnjem. 

O b r a v n a v a s e b o v r š i l a d n e 14. d e 
c e m b r a 1 9 2 8 . s s e s t a n k o m k o m i s i j e 
ob d e s e t i h n a o m e n j e n i p o s t a j i . 

Seznamek prizadetih zemljišč in predmetni na
črt bo od dne, ko se objavi ta razglas v občini 
Trebnjem, do dne 13. decembra 1928. na vpogled 
med uradnimi urami v občinskem uradu v Trebnjem. 

V tem času do dne 10. decembra 1928. lahko 
vloži vsak udeleženec pri sreskem poglavarju v No
vem mestu usten ali pismen ugovor zoper namer-
jano razlastitev. Najkesneje pa se morejo prijaviti 
taki ugovori med obravnavanjem do konca razprav
ljanja vodji komisije. 

V L j u b l j a n i , dne 13. novembra 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
Vot. br. 914. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 5. do dne 11. novembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S m r k a v o s t . 
Kamnik: Depala'vas (Depala vas 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Kamnik: Kamnik (Kamnik 3 dvorci). Kočevje: 
Loški potok (Travnik 1 dvorec). Radovljica: Koro
ška Bela (Koroška Bela 1 dvorec). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. novembra 1928.. št. 266. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Sromlje (Oklukova gora in Zgornja Po-

hanca po 2 dvorca). Kamnik: Loke v Tuhinju (Loke 
v Tuhinju 1 dvorec), Stranje (Zagorica 1 dvorec), 
Zalog (Zalog 5 dvorcev). Litija: Dedni dol (Stari trg 
1 dvorec), Šmartno (Dvor 1 dvorec), Višnja gora 
(Višnja gora 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Šmarje 
(Klanec in Tlake po 1 dvorec), Jezica (Jezica: 1 dvo
rec), Studenec-Ig (Ig 1 dvorec). Logatec: Dolenji 
Logatec (Blekova vas, Brod in Čevica po 1 dvorec). 
Radovljica: Lesce (Hraše 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 14.novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Čeme s. r. 

Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

Št. 20.798. 
Razglas 

o izpremembl občinske meje med krajevnima 
(političnima) občinama Št. Jurijem pod Komom 

in Radečami, srez KrSko. 
Ljubljanski oblastni odbor je odločil s sklepom 

v seji z dne 31. oktobra 1928. na podstavi § 4. ob
činskega reda za bivšo Kranjsko in sporazumno z 
velikim županom ljubljanske oblasti, da se izvrši iz-
prememba občinske meje med krajevnima (politič
nima) občinama Št. Jurijem pod Kumom in Rade
čami — v političnem okraju krškem — tako, da se 
izloči iz Št. Jurija in priklopi k Radečam davčna 
občina Svibno (Sv. Križ) — s p r a v n o v e l j a v 
n o s t j o od d n e 1. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

V L j u b l j a n i , dne 8. novembra 1928. 
Predsednik oblastnega odbora: 

dr. Natlačen s. r. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Pr VII 801/28—2. 2305 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Deželno sodišče v Ljubljani je razsodilo na pred
log državnega pravdništva: 

Vsebina tiskovine «Slovenski Narod» št. 260 z 
dne 13. novembra 1928. utemeljuje v članku: «Na
rodna skupščina je samo še maska režimskega par
lamentarizma» v naslovu pregrešek po § 53. zakona 
o tisku. 

Po členih 19. in 21. zakona o tisku potrjuje 
sodišče prepoved razširjanja, in prodajanja navedene 
tiskovine, izvršeno po državnem pravdništvu v 
LjubJjani, ter odreja, da je uničiti vse izvode te 
tiskovine. 

Razveljavlja pa se prepoved glede vsebine na
vedenega članka, in sicer od besed: «Tak parla
ment ...» do besed: «... in škodo državi». 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1928. 

S 10/28-^64. 2302 

Odprava konkurza. 
Prezadolženca: Adolf A n d a r l e in Julijana 

A n d e г 1 e, gostilničarja v Mariboru. 
KonkuTz, ki je bil razglašen s slklepom opr. št. 

S 10/28—2 o imovini teh prezadolžencev, je po 
§ 167. k. r. odpravljen, ker so temu pritrdili vsi 
u p i U ' Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 8. novembra 1928. 

2303 C 343/28—1. 
Oklic 

Štefan Zver, posestnik v Nedelici št. 115, zasto
pan po drju. Janku Pikušu, odvetniku v Dolnji Len
davi, je vložil zoper l e ž e č o z a p u š č i n o po 
p o k o j n e m J o ž e f u Z v e r u , posestniku v Ne
delici, tožbo zaradi izdaje prepisne dovolitve. 

Ustna razprava se določa na dan 
12. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodižču v sobi št. 21. 

Rečeni zapuščini se postavlja za skrbnika dT. Ar
min Strasser, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 31. oktobra 1928. 

C 331/28—2. 2359 
Oklic 

Okrajna hranilnica v Konjicah, ki jo zastopa 
dr. Franjo Macarol, odvetnik v Konjicah, je vložila 
zoper Jožefa E m e r s i č a in Antonijo E m e r s i -
č e v o, posestnika v Starih Slemenah št. 8, tožbo 
zaradi 946 Din 93 p. 

Narok za ustno Tazpravo se je določil na dan 
1 1. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je sedanje bivališče obeh tožencev neznano, 

se jima postavlja za skrbnika Alojzij Slemenik, 
sodni ofieiant v Konjicah. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 3. novembra 1928. 

C 332/28—2. 
Otte. 

2258 

Okrajna hranilnica v Konjicah, ki jo zastopa 
dr. Franjo Macarol, odvetnik v Konjicah, je vložila 
zoper Antona C r n i c a in Alojzijo C r n i č e v o , 
posestnika v Desiniču št. 33, tožbo zaradi 249 Din 
59 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
11. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je sedanje bivališče obeh tožencev neznano, 

se jima postavlja za skrbnika Alojzij Slemenik, 
sodni oficiant v Konjicah. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 3. novembra 1928. 

C Ш 344/28. 2295 

Oklic. 
Ana Plavčak, najemnica v Spodnjem Pleterju, je 

vložila zoper Antona M a t e v ž i č a , posestnikovegu 
sina iz Spodnjega Pleterja, sedaj neznanega biva
lišča, tožbo zaradi 1100 Din в pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
11. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Antona Matevžiča neznano, se 

mu postavlja za skrbnika "Zdravko Kajnih, pravni 
praktikant v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IIL, 
dne 6. novembra 1928. 

A 127/28—14. 2301 

Oklic» s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Franc E s s i g , posestnik in kolaxski mojster v 
Vuzenici, jo dne 1. avgusta 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se poziv-
Ijcjo, naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču 
v sobi št. 3 dne 11. d e c e m b r a l 9 2 8. ob devetih 
ustno ali pa do toga dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno pravico, ni-
kake pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 11. novembra 1928. 

Ne 176/28—2. 2254 3—2 
Amortizacija. 

Na predlog Marije P o n i k v ax j e v e, posest
nikov« žene na Gorenjem Jezeru št. 18, se uvaja po
stopanje za amortizacijo hranilne knjižice Kmetske 
hranilnice in posojilnice v Starem trgu pri Ložu, 
r. z. z n. z., št. 2838 z vlogo 11.427 Din 65 p, ki je 
prosilki baje zgorela. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se razglasi ta oklic, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je hranilna knjižica' neveljavna. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
' dne 6. novembra 1928. 

E 384/28—20. « 2300 
Sklep. 

Izvršba s prisilno dražbo nepremičnin: davčna 
občina Podgorje, vi. št. 25, dovoljena s.sklepom z 

•;A 
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dne 31. maja 1928., E 384/28—2, je po § 39., št. 6, 
i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek H., 
dne 6. novembra 1928. 

E 553/28—8. 2187 

Dražbeni oklic 
Na predlog M e s t n e h r a n i l n i c e k o č e v 

s k e v K o č e v j u , zastopane po drju. Ivanu Sa-
jovicu, odvetniku v Kočevju, bo dne 4. d e c e m 
b r a 19 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi St. 3 
na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Rajndol, vi. št. 3 (hiša 
»t. 3 v Rajndolu s hlevom in kletjo, kolnico, svinja
kom, pripadajočimi zemljišči [vrt, njive, travniki, 
pašniki in gozdi] v skupni izmeri 15 ha 6 a 96 m2 in 
solastninskimi pravicami do 4/2e2Ìnk vi. št. 100, kata
strska občina Rajndol, sestoječega iz 2 gozdnih in 
1 pašniške parcele v skupni izmeri 6 ha 52 a 43 m2). 

Cenima' vrednost, po odbitku bremen, ki jih je 
prevzeti, brez zaračuna, na najvišji ponudek: 22.244 
Din; najmanjši ponudek: 14.829 Din 50 p; vadij: 
2225 Din. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 1 star 
konj, 1 voz, deli kmetiškega voza, 1 oralo, 3 kos?1, 
1 vile, 1 stare sani, 1 sod, 1 sveder in okoli 500 kg 
sena v skupni cenilni vrednosti 1290 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 18. oktobra 1928. 

E 522/28—14. 2242 

Dražbeni oklic 
Dne 5. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Oplotnica, vi. št. 317. 

Cenima vrednost: 126.460 Din 95 p; vrednost pri-
teklin: 7655 Din; najmanjši ponudek: 90.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražb.eni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 26. oktobra 1928. 

Ne II 55/28—12. 2276 

Dražbeni oklic 
Dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba: 1.) nepre
mičnine (tvornice za upognjeno pohištvo) s pritek-
linami: zemljiška knjiga Zbelovska gora, vi. št. 446, 
cenima vrednost 974.623 Din 40 p, najmanjši ponu
dek 487.311 Din 70 p, vrednost priteklin 410.149 Din; 
2.) premičnin: izgotovljenih izdelkov in polfabrika-
tov, cenilna vrednost 193.389 Din 40 p, najmanjši 
ponudek 64.463 Din 13 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbemem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 6. novembra 1928. 

E 6198/28. 2088 

Dražbeni oklic 
Dne 7. d e c e m b r a 19 28. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Grajski marof, vi. št. 67. 

Cenilna vrednost: 2,577.782 Din 75 p; najmanjši 
ponudek: 1,288.891 Din 58 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 2. oktobra 1928. 
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E 381/28—2. 2229 
Sklep. 

Dražbeno postopanje glede nepremičnine: vi. 
št. 1479, katastrska občina Vrhnika, dovoljeno s 
sklepom z dne 18. septembra 1928., opr. št. E 381/ 
/28—1, je po §§ 200., št. 3, in 151. izvršilnega reda 
ustavljeno. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev se ne sme 
dovoliti nova dražba, dokler ne poteče od te usta
vitve pol leta. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek II., 
dne 2. oktobra 1928. 

P 38/11—44. 

Sklep. 
2260 

Sklep z dne 30. marca 1911., L 1/11—12, s ka
terim je bil Jakob N o v a k , posestnik v Radincih, 
zaradi zapravljivosti preklican, je na predlog po
močnika Jakoba Zemljica razveljavljen in izrečeni 
preklic odpravljen. 

Obenem je pomočnik Jakob Žemljic razrešen po
močniške dolžnosti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 5. novembra 1928. 

L 9/28. 2112 
Sklep. 

Tukajšnji sklep z dne 16. julija 1926., opr. št. 
L 4/16—4, s katerim je bila glede Mihaela V o l a -
s k a , rojenega dne 20. julija 1892. v Topolovem 
št. 4, pristojnega v Zagorje, samskega posestniko-
vega sina v Topolovem št. 4, očetovska oblast po
daljšana zaradi slaboumnosti, odnosno je bil Mihael 
Volasko zaradi slaboumnosti popolnoma preklican, 
je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 1. oktobra 1928. 

2298 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

871. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Čuček, trgovina z vinom, družba 

z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Družbena pogodba z dne 18. oktobra 1928. 
Osnovna glavnica znaša 100.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Jakob Čuček, trgovec in posestnik 

pri Sv. Bolfenku v Slovenskih goricah, in Antonija 
Čuček. trgovčeva žena v Ptuju. 

Za zastopanje sta upravičena poslovodji vsak 
zase. 

Firmo podpisujeta poslovodji tako, da pristavlja 
vsak zase njenemu po komerkoli napisanemu ali s 
štampiljko odtisnjenemu besedilu svoje ime. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

H. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

872. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Anica Pajk & Co. 
Obratni predmet: modna trgovina na drobno in 

na debelo: 
Besedilo firme odslej: A. Pajk & Co. 
Izstopila je javna družbenica Ivana Milosevic; 

vstopila pa je javna družbenica Angela Pajk, zaseb-
nica v Gabrju št. 94. 

C e l j e , dne 7. novembra 1928. 

873. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Ljudevit Marx, tovarna lakov, 

d. d. v Domžalah: 
Vpisal se je upravni svetnik Rudolf Schönberger, 

zasebnik v Gaadnu, pošta ffinterbrühl, v Avstriji. 
L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 

874. Sedež: Litija. 
Besedilo firme: Gewerkschaft Littai — Rudarska 

združba Litija: 
Besedilo firme odslej: Rudarska združba Litija. 
Imetnica: Rudarska združba v Litiji. 
Firmo podpisujeta svojeročno vsakokratni pred

sednik in en član ravnateljstva. 
Ravnateljstvo zastopa na zunaj predsednik. 
Vpisali so se: za predsednika (načelnika) Avgust 

Praprotnik v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 15; za 
podpredsednika Emil Krammer v Ljubljani, Ašker-
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čeva cesta št. 15; za člana ravnateljstva dr. Muko 
Brezigar in Edvard Praprotnik, oba v Ljubljani, Mi
klošičeva cesta št. 15; izbrisala pa età se načelnik 
dr. Gottfried Odendall in član ravnateljstva Anton 
M. Odendall. 

L j u b l j a n a , dne 24. oktobra 1928. 

875. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugo-Auto», družba z o. z.: 
Izbrisal se je poslovodja Karel Camernik; vpisala 

pa sta se poslovodji dr. Erik Mühleisen, hišni posest
nik, in Josipina Mühleisen — oba v Ljubljani, Du
najska cesta št. 36. 

L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 

876. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Petovia», usnjarska industrija, 

d. d.: 
Vpisala sta se upravna svetnika dr. Ferdinand 

Falkensammer, podpredsednik družbe: «Humanic», 
Leder- und Schuh-A.-G., Wien, in Štefan Honvery, 
ravnatelj «Petovie» v Ptuju. 

L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 

877. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Reprezentanca delniške družbe 

Donava-Sava-Jadraneko morje (prej družba Južne 
železnice) za kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev: 

Izbrisali so se člani upravnega sveta ing. Rani-
elav Avramovitch, ing. Pietro Biraghi in granđ'uff. 
dr. Luigi Pace; vpisali1 pa so se ing. Leonid Franitch 
v Beogradu, ing. Kamilo Challiol, cav. di gr. Croce 
Salvatore Contarmi in dr. Pavel Heutschel. 

L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 
•i 

878. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Obrtna banka v Ljubljani, po

družnica v Ljutomeru: 
Izbrisali so se člana načelništva Marko Rosen

berg in dr. Marka Stajnko kakor tudi prokurfeta 
Franc Sitar in Ferdo Mazele; vpisal pa se je novo-
kooptirani član načelništva Matija Zitek, trgovec in 
posestnik v Ljutomeru.. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1928. 

879. Sedež: Maribor. , 
Besedilo firme: Ing. J. & H. Bühl. 
Obratni predmet: zvonarnica, kovinske livarnice 

in delavnica za strojedelstvo: 
Iz družbe je izstopil družbenik ing. Hans Bühl; 

v družbo pa je vstopil novi družbenik ing. Hugon 
Lenhard. v Mariboru, Zrinjski trg št. 3. 

Besedilo firme odslej: Livarna kovin, delavnica 
strojedelstva in zvonarna inž. Hugo Lenhard & Co. 

Pravico, zastopati firmo, ima samo družbenik 
ing. Hugon Lenhard, ki podpisuje zanjo tako, da 
postavlja pod njeno natisnjeno, napisano ali odtis
njeno besedilo svojeročno BVOJ podpis. 

S prokuro sta poverjena Gustav Barbasch in ing. 
Josip Bühl —. oba v Mariboru, Motherjeva ulica 
št. 15. 

Prokurista podpisujeta kolektivno in s pristav-
kom «p.p.». 

M a r i b o r , dne 27. oktobra 1928. 

880. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslavenska eskomptna m 

hipotekama banka, d. d. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb: 
Besedilo firme ođslej: Jugoslavenska udružena 

banka, d. d., podružnica Maribor — Југославеисиа 
удружена банна, д. д., подружница Марибор — Banque 
Union Yougoslave, S. A., Succursale Maribor — 
Jugoslav Union Bank, Ltd., Maribor Branch — 
Banca Union Jugoslava, S. A., Succursale Maribor 
— Jugoslavische Unionbank, A.-G., Filiale Maribor 
— Jugoszlav Union bank, r. t., maribori fiokja. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

881. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Vrt» Džamonja in drugovi, druž

ba z omejeno zavezo v Mariboru: 
Družba se je razdružila ter je prešla v likvida*-

cijo. 
Besedilo likvidacijske firme: «Vrt» Džamonja în 

drugovi, družba z o. z. v likvidaciji. 
Likvidatorja: Josip Rosenberg in Gjuro Dža

monja — oba trgovca v Mariboru. 
Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta firmo 

tako, da postavljata pod njeno napisano, natisnjeno-
ali štampiljirano besedilo kolektivno svoja podpisa». 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1928. 
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882. Sedež: Maribor. 

Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 
d. d. v Ljubljani, podružnica v Mariboru: 

Izbrisal se je dosedanji dirigent dr. Janko Ko-
vaoec; vpisal pa se je novoimenovani dirigent Franc 
Gogola, bančni ravnatelj v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 25. oktobra 1928. 

2 2 9 9 Vpisi v zadružni register. 
П. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in d o 

d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

883. Mlekarska zadruga Dobrnič, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva .Blaž Rebolj; vpi
sal pa se je novi član načelništva Josip šenica, po
sestnik v Dobrničah št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 18. oktobra 1928. 

884. Posojilnica v Gornji Radgoni, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Mar
tin Gaberc in Alojzij ffibler; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Janez Laučič (načelnik) 
in Franc Huejak — oba posestnika v Gornji Rad
goni 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

885. Posojilnica v Gornji Radgoni, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Pravica sopodpisovanja po § 20. zadružnih pra
vil se je podelila Francu Groblerju, kaplanu v 
Gornji Radgoni. 

Pravica sopodpisovanja Alojzija Neudauerja -se 
je izbrisala. 

M a r i b o r , dne 8. novembra 1928. 

886. Socialistična tiskovna zadruga, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo s sedežem v Ljub
ljani: 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. julija 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Rudolf Golouh, šef borze dela, Hu
bert Pelikan, knjigovodja Ljudske tiskarne, in. Josip 
OSlak, vodja Ljudske tiskarne — vsi v Mariboru. 

Besedilo likvidacijske firme: Socialistična ti
skovna zadruga, reg*, zadr. z om. zav. v likvidaciji 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 22. oktobra 1928. 

887. Hranilnica in posojilnica pri Mali Nedelji, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji Slan načelništva Tomaž 
Krajne ; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelni
štva Jožef Budja, posestnik v Moravcih. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

888. Hranilnica in posojilnica društva katoliških 
mojstrov v Mariboru, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 22. avgusta 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 8., 14., 17., 
21., 27., 31. in 33. 

M a r i b o r , dne 8. novembra 1928. 

889. Kmetska hranilnica in posojilnica v Martjan-
cih, registrovana zadruga z neomejen^ zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Štefan Kocian; 
vpisal pa ee je kooptirani član načelništva Vincenc 
Pmtaric, posestnik v Nemčavcih, št. 30. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

890. Ptujska tiskarna v Ptuju, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
CarU, Anton Blažek in dr. Alojzij Visenjak; vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Dragotin 
Kvedex, ravnatelj meščanske šole v Ptujiu, Stefan 
Suler, tiskarnar v Ptuju, in Cilka Suler, zasebnica 
v Celju. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

891. Pletarna v Strnišču, Slovenija, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Zadruga sloni odslej na pravilih, sprejetih na 
občnem zboru z dne 31. julija 1928. 

Sedež odslej: Ptuj. 
Besedilo firme odslej: Pletarna v Ptuju, Slove

nija, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga im;), namen, pospeše
vati gospodarstvo članov s skupnim poslovanjem; 
zato 

1'.) nakupuje za člane skupno vse sirovine, orodje 
in sploh vse potrebščine za pletarstvo ter jih jim 
prodaja; 

2.) izvršuje pletarski obrt v zvezi z ostalimi 
postranskimi obrti, potrebnimi za pletarstvo; 

3.) proizvaja in prodaja izdelke pletarskih in 
drugih strok; 

4.) ustanavlja v raznih krajih države podružnice 
za proizvajanje in prodajanje svojih izdelkov; 

5.) skrbi za strokovni pouk in uporablja sploh 
v dosego svojega namena vsa zakonito dopuščena 
sredstva. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim'zneskom. 

Načelništvo sestoji IT, štirih do šestih zadruž
nikov. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Zadruga se podpisuje tako, da postavljata po dva 

člana načelništva pod njeno napisano ali odtisnjeno 
besedilo svoji imeni. / 

Oznanila se izvršujiejo z nabitkom v zadružni 
pisarni ali pa z objavo v časopisju, "ki ga določi za 
to načelništvo. 

M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

892. Kmetska hranilnica in posojilnica, r. z. z n. z. 
v likvidaciji v Banjiloki: 

Ker je likvidacija končana. 
Knjige hrani Jožef Kajfež v Novih selih št. 2. 
N o v o m e s t o , dne 30. oktobra 1928. 

893. Gospodarsko društvo pr| Dev. Mar. v Polju, 
• r. z. z o. z. v likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 23. oktobra 1928. 

894. Mariborska obrtna blagajna, registrovana za
druga z omejeno zavezo v likvidaciji v Mari
boru: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 2. novembra 1928. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler po
nudbe enega izmed njih dokončno ne sprejme kom-
petenčno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno 
jamčevino takoj po obvestilu o sprejeti ponudbi 
zvišati na 10 % izlicitirane vsote. 

Potrebna pojasnila, priloge m pogoje dobivajo 
interesenti v prostorih Vodne zadruge v Dolnji Len
davi dne 2., 4. in 6. decembra med dopoldanskimi 
uradnimi urami kakor tudi na dan dražbe pred nje
nim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 14. novembra 1928. 

Razne objave. 
Št. 453/28. 2304 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Po odloku gospoda velikega župana mariborske 

oblasti z dne 9. novembra 1928., H. br. 932/1, in na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev razpisuje Vodna zadruga v Dol
nji Lendavi javno ustno ofertno licitacijo s skraj
šanim rokom po členu 89. navedenega zakona — 
ad b) pa v lastnem področju. 

Licitacija se bo vršila dne 8. d e c e m b r a 
1 9 2 8 . ob devetih v zadružnih prostorih v Dolnji 
Lendavi h. št. 15. 

a) Razširitev in poglobitev struge Radmožan-
skega kanala in zvižba nasipov od km 10 do km 11, 
nadalje izkop Radmožanskega kanala od km 11 do 
km 12-956, vse to v katastrski občini Dobrovniku v 
Prekmurju, ob nastopnih bistvenih pogojih: Izkop 
bo znašal približno 11.400 m3 zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 102.000 Din. 

b) Razširitev in poglobitev struge Ledave in 
zvišba nasipov od km 24 do km 25-500 v katastrskih 
občinah Nedelici in Radmožancih ob nastopnih glav
nih pogojih: Izkop bo znašal okoli 5000 m3 zemlje in 
gramoza in stroški so proračunjeni najiveč na 
45.000 Din. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik, vsak 
naš državljan, ki položi najkesneje do pol devetih 
na dan licitacije pri blagajniku Vodne zadruge 
(Dolnje Lendaveka hranilnica) začasno kavcijo, in 
sicer: ad a) 5150 Din in ad b) 2250 Din, odnosno 
ad a) in ad b) 7400 Din v gotovini, državnih vred
nostnih ali drugačnih papirjih s pupflarno varnostjo 
ali v vložni knjižici katerekoli južnoslovanske hra
nilnice ter se o tem izkaže komisiji pred začetkom 
dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom, 
da izvršujejo katerikoli obrt, in š potrdilom davčnega 
urada, da so plačali vse davke, ter dati pismeno 
izjavo, da so jim Iicitacijski pogoji znani in da.pri
stajajo, dražiti po njih. 

2 2 9 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. novembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 383,559.829-17 
Posojila 1.710,989.717-47 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 292,105.753-12 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168-— 
Saldo raznih računov 668,624.454-84 

p a s i v j u 9.222,676.825-30 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000-— 

Rezervni fond 11,513.173-57 
Novčanice v obteku • 5.818,958.150-— 
Državni račun začasne zamene . . 292,105.753-fl 2 
Terjatve države po raznih računih 203,947.50O-54 
Razne obveznosti 644,719.215-07 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 88,055.870-— 

9.222,676.825-30 
V metalni podlogi se računi: dinar v alatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela'firma 

Termotehnički zavodi, 
d. d. v Račjem pr i Mariboru, 

dne 5. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob 10. uri y prostorih 
Zadružne gospodarske banke, d. d., podružnice v 

Mariboru, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o poslovanju v letu 1927. in pred
ložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev 
absolutorija. upravnemu svetu. 

3.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
4.) Sklepanje o likvidaciji družbe; imenovanje 

dveh likvidatorjev in določitev njiju nagrade; po
oblastilo likvidatorjema za prodajo nepremičnin. 

5.) Slučajnosti. 2296 

Občnega zbora se smejo udeležiti delničarji, ki 
so položili vsaj osem dni pred občnim zborom naj
manj 25 delnic z hezapadlimi kuponi vred ali pri Za
družni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, ali pa 
pri njieni podružnici v Mariboru. Na vsakih 25 delnic 
odpada en glas. 

V R a č j e m , dne 13. novembra 1928. 

Upravni svet. 

2266 3-3 O b j a v a . 

Izgubil sem legitimacijo za nošenje službenega 
orožja, ki jo je izdala sreska uprava finančne kon
trole v Dolnji Lendavi dne 19. avgusta 1927. pod 
št. 2099. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Jakob GaSperić s. r., 

pripravnik finančne kontrole. 

Udforarni urednik: Anton Fantek v Ljubljani — Tlaka in izdaja: DelnUka tiskarna, d.d. r Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačane v gotovini. 

109. V Ljubljani, dne 19. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a i 
365. Zakon o državljanstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

365. 
Mi 

A l e b s a n d e i * X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem, in vsakomur, da 
je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v LXXXVII. redni seji, ki 
jo je imela dne 4. avgusta 1928. v Beogradu, in da 

smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o državljanstvu kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev,* 
ki se glasi: 

I. p o g l a v j e . 
• • • i 

Državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov In 
Slovencev. 

§ 1. 
Državljanstvo je v kraljevini Srbov, Hrvatov in 

Slovencev eno (člen 4. ustave). 
Na ozemlju kraljevine veljajo glede državljan

stva, njega pridobitve in izgube izključno odločbe 
tega zakona. 

§ 2 . 

Državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev ne more biti istočasno državljan tuje države. 

§3. 
Glede vseh državljanov kraljevine se vodi točna 

evidenca o pristojnosti. 
Vsak državljan kraljevine mora imeti domo-

vinstvo v eni občini kraljevine po odločbah o do-
movinstvu. 

Tuji državljani ne morejo imeti domovinstva 
v občinah kraljevine; toda zaradi pridobitve dr
žavljanstva morejo dobiti zagotovilo izvestne ob
čine, da bodo sprejeti v domovinsko zvezo občine, 
če pridobe državljanstvo te kraljevine. 

Zaradi evidence vodi vsaka občina potrebne 
knjige domovincev. 

Minister za notranje posle se pooblašča, da izda 
z uredbo (člen 94., drugi odstavek, ustave) posebne 
predpise o evidenci državljanov, odnosno iao-
zemcev. 

§ * . 
Na zahtevo vsakega državljana kraljevine izda 

pristojno upravno. oblastvo prve stopnje na pod
stavi predložene domovnice državljansko izkaznico. 

II. p o g l a v j e . . '< 

Pridobitev državljanstva. 

§ 5. 
Državljanstvo kraljevine se pridobi po odloč

bah tega zakona: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca> z dne 1. novembra 1928., št. 254/LXXXIV. 

1.) s pokolenjem (§§ 7. in 8.); 
2.) z rojstvom na ozemlju kraljevine v pri

meru, določenem v § 9.; 
3.) z omožitvijo (§10.); 
4.) z naturalizacijo (§§ 11. do 19.). 

1.) Pokol en je. 

§6. 
Po pokolenju se pridobi državljanstvo kralje

vine z rojstvom ali pozakonitvijo. 

§7-
Po rojstvu imajo državljanstvo: 
a) državljanov zakonski otrok, ne glede na 

rojstni kraj; 
b) državljankin nezakonski otrok, ne glede na 

rojstni kraj. 
§8. 

Po pozakonitvi, ki se izvrši po predpisih za
konov kraljevine, se sroair^t nezakonski otrok 
državljana kraljevine in tuje državljanke za držav
ljana kraljevine od rojstnega dhe, če je v trenutku 
pozakonitve mlajši od1 21 let. 

2.) Rojstvo na ozemlju. . 

§ 9 . 
Otrok, rojeni od neznanih roditeljev ali rodi

teljev, katerih državljanstvo ostane neznano, se 
smatra, dokler se ne dokaže nasprotno, za držav
ljana te kraljevine, če je bil pri nas rojen ali 
najden. 

3.) Omožiter. 

§ 10. 
Če se omoži tuja državljanka z državljanom 

kraljevine, pridobi državljanstvo kraljevine, razen 
če si je pridržala z izjavo pred omožitvijo držav
ljanstvo po pokolenju, ako to določajo zakoni njene 
domovine. 

4.) Naturalizacija. 

a) P o g o j i . 

§ 1 1 . . 
Z naturalizacijo morejo poslati tuji državljani 

državljani kraljevine po^ redni ali izjemni poti. 

§ 12. 
Po jjfidm poti morejo pridobiti državljanstvo 

kraljevine ruji državljani, če izpolnijo te-le pogoje: 
;t\) da zaprosijo za državljanstvo; 
JX) da imajo v trenutku, ko vlože prošnjo, naj

manj- polnih 21Jot; 

; 3.) da so do trenutka; ko vlože prošnjo, naj
manj 10 let nepretrgoma stanovali na ozemlju 
kraljevine; 
/7 4.) da imajo odpust iz dosedanjega državljan
stva aji pa verodostojno zagotovilo, da ga dobe; 

da so dobrega vedenja; 
I) da morejo vzdrževati sebe in svojo rod

bino; in 
• ' 7.) da jim je domača občina zagotovila sprejem 

v domovinsko zvezo. 
Zakonski vezana žena ne more pridobiti sama 

zase državljanstva kraljevine z naturalizacijo. 

Osebe brez državljanstva, odnosno osebe, ki 
njih dosedanja domovina v svojih zakonih ne do
voljuje odpusta iz državljanstva ali določa izgubo 
državljanstva s pridobitvijo tujega državljanstva, 
morejo nadomestiti pogoj pod točko 4.) z izjavo, 
da se odpovedujejo tujemu državljanstvu, ker žele 
pridobiti državljanstvo kraljevine. 

Osebe srbsko-hrvatsko-slovenske narodnosti 
morejo pridobiti državljanstvo kraljevine po redni 
poti, če izpolnjujejo pogoje iz točk 1.), 2.), 5.) in 6.) ; 
tega paragrafa. Če so te osebe rojene ali stanujejo ! 
vsaj tri leta v občini na ozemlju kraljevine, jim ni ; 
treba izpolnjevati pogojev iz točke 7.) tega para
grafa; s pridobitvijo državljanstva pridobe domo-
vinstvo v občini, kjer so rojene ali kjer stanujejo. 

b) P o s t o p a n j e . 

§ 1 3 . 
Osebe, ki imajo pogoje iz § 12., točk 1.) do 7.), 

ter stanujejo v trenutku, ko vlože prošnjo, najmanj 
30. let nepretrgouiA. iui ozemlju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ne da bi izpolnjevale v po
slednjih 10 letih kakršnekoli obveze proti dosedanji 
domovini,.imajo pravico, pridobiti državljanstvo po 
redni poti. 

§ 14. 

Po izredni poti morejo pridobiti državljanstvo 
tudi pred,desetletnim rokom, brez odpusta iz tu
jega državljansiva, če izpolnjujejo ostale pogoje 
§ 12-: 

1.) tuji državljani, ki dobe javno profesorsko 
službo na univerzi kraljevine; 

2.) osebe, katerih sprejem v državljanstvo za
htevajo državne koristi; 

3.) ošeoe, ki imajo Zasluge za kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Če te osebe ne izpolnjujejo pogoja, postavlje
nega v točki 7.) § 12. tega zakona, pridobe domo-
vinstvo v občini, kjer stanujejo. 

§ 15. 

0 pridobitvi državljanstva po § 12^ odloči po 
svobpdiii oceni minister za notranje'posle. 

Odločbo j » §43^jzda_pristojni veliki župan. 
O naturalizaciji po izjemni poti odloči minister - . 

za notranje posle po odločbi ministrskega sveta. [y ' 

§ 16. 

Prošnjo za pridobitev državljanstva je treba i 
vložiti pri upravnem oblastmi prve stopnje, v čigar 
območju je občina, ki je prosilcu zagotovila spre- ,'• i 
jem v domovinsko zvezo ali ki je vpoštevna po 
poslednjem odstavku § 14. tega zakona.. 

Upravno oblastvo prve stopnje predloži pred
met, opremljen z dokumenti, pristojnemu velikemu 
županu, ki more prošnjo zavrniti, če niso izpolnjeni 
pogoji, ki se zahtevajopo § 12., točkah t.), 2.), 5.) 
in 6:), ali, če gre za izjemno naturalizacijo, po § 14. 

Zoper odločbo velikega župana je dopustna 
pritožba na ministrstvo za notranje posle. 

če pa smatra veliki župan, da so zgoraj ome
njeni pogoji izpolnjeni, predloži predmet s svojim 
mnenjem vred1 y odločitev ministra za notranje 
posle, ako ga ne reši po § 15., drugem odstavku, 
v lastni pristojnosti. 

»^Ja^^ivi^-Lte vji'M&MÊktki**...•Mi.ttàkaitoàtaaìi •»;.*. jf^afev- ^-.'--•-^ffirtìitfa 1е£ЈШ£ 
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§ 17. 
Oseba, ki ji je bilo z ministrovo odločbo pri

znano državljanstvo z naturalizacijo po redni ali 
izjemni poti, mora priseči pred upravnim obla-
atvom prve stopnje y kraljevini tako-le: 

«Jaz , vstopajoč v državljanstvo 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, prisezam 
na vsemogočnega Boga, da bom vladajočemu kralju 
vedno zvest, da se bom! vestno držal ustave in osta
lih zakonov, da bom točno izpolnjeval vse držav
ljanske dolžnosti in zvesto služil koristim države 
in naroda kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Tako mi Bog pomagaj !> 

Originalni zapisnik o opravljeni prisegi mora 
izročiti oblastvo prve stopnje ministru za notranje 
posle, ki izda takoj potrdilo o naturalizaciji. 

V tem potrdilu se morajo označiti vse osebe, ki 
so pridobile s to naturalizacijo državljanstvo kra
ljevine. 

c) U č i n e k . 

§ 18. 
Naturalizacija ne učinkuje nazaj. Šele, ko natu-

raliziranec priseže po predhodnem paragrafu, po
stane državljan kraljevine ter pridobi z dnem pri
sege vse državljanske in politične pravice, kolikor 
posebni zakoni naturalizirancu ne omejujejo teh 
pravic. 

§ 19. 
Naturalizacija učinkuje tudi v korist otrok, 

mlajših od 21 let, in v ženino korist, razen če se 
odpove državljanstvu kraljevine z izjavo zato, da 
ohrani državljanstvo, ki si ga je pridržala z izjavo 
že pred oniožitvijo, ako to določajo zakoni njene 
domovine. 

§ 20. 
Če oseba, ki se ji je z odločbo priznala natura

lizacija, v šestih mesecih od dne priobčitve ne 
opravi predpisane prisege, ne more na podstavi te 
odločbe pridobiti državljanstva kraljevine. 

III. p o g l a v j e . 

Izguba državljanstva. 

§ 21. 
Državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev se izgubi: 
1.) z odpustom (§ 27.); 
2.) z odsotnostjo (§ 28.); 
3.) z omožitvijo (§ 29.); 
4.) s pozakonitvijo (§ 30.); 
5.) z lastno odpovedjo (§ 31.) ; 
6.) z odvzemom (§§ 32. in 33.). 

1.) Odpust iz državljanstva. 

a) P o g o j i . 

§ 22. 
Vsakemu državljanu je dovoljeno, izstopiti iz 

državljanstva, ko je izpolnil svoje obveznosti proti 
državi. (Člen 20. ustave.) 

§23. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti ne morejo iz
stopiti iz državljanstva kraljevine državljani: 

1.) osebe pod vojaško obveznostjo, kolikor to 
preprečujejo predpisi zakona o ustroju vojske in 
înornarnice; 

2.) osebe, ki so v preiskavi, odnosno so ob
tožene zaradi kaznivih dejanj; 

3.) osebe, ki niso prebile prisojene kriminalne 
kazni; 

4.) osebe, ki so v zaostanku s plačilom denarne 
kazni; 

5.) osebe, ki so v zaostanku s plačilom držav
nega ali samoupravnega davka. 

Prav tako ne morejo izstopiti iz državljanstva 
aktivni državni in ,vojaški uslužbenci, narodni po
slanci, poslanci, odnosno funkcionarji in uslužbenci 
samoupravnih^teles. 

§24. 

; Noben državljan kraljevine se ne sme odpustiti 
ž iz državljanstva na Škodo pravicam in koristim 
| javnih ali privatnih oseb, s katerimi je v pravnih 

odnošajih. 
§ 2 6 . 

Državljan, ki je dovršil 21. leto življenja, ima 
pravico, dobiti odpust iz državljanstva, če predloži 
dokaze, da je ali da bo sprejet v tuje državljanstvo, 
in če izpolnjuje ostale pogoje. 

b) P o s t o p a n j e . 

§ 26. 
Osebe, ki žele izstopiti iz državljanstva kralje

vine zato, da pridobe tuje državljanstvo, morajo za
prositi za odpust iz državljanstva. Prošnja, oprem
ljena s potrebnimi dokazi, se vloži pri pristojnem 
upravnem oblastvu prve stopnje. 

Upravno oblastvo prve stopnje objavi prošnjo 
za odpust iz državljanstva za dobo 14 dni s po
zivom, da more ugovarjati odpustu vsakdo, če do
kaže, da obstajajo nedostatki iz §§ 23. in 24. tega 
zakona ali da prosilec sicer ni izpolnil pravnih 
obveznosti. 

Če je z ugovorom dokazano, da gre za osebo: 
a) zoper katero se vodi izvršba; 
b) ki je tožena v civilni pravdi ali 
c) ki je v konkursu, se podaljša objava najdlje 

za leto dni. 
Ko poteče rok objave, mora predložiti upravno 

oblastvo prve stopnje predmet pristojnemu veli
kemu županu, ki prošnjo zavrne, če niso izpolnjeni 
zakonski pogoji za odpust' iz državljanstva. Zoper 
odločbo velikega župana je dopustna pritožba na 
ministra za notranje posle. 

Če pa po mnenju velikega župana ni zakonskih 
zaprek, da se prošnji ugodi, predloži predmet v 
odločitev ministru za notranje posle. 

Minister za notraiije posle izda po ugotovitvi 
zakonskih pogojev potrdilo o odpustu iz državljan
stva. V tem potrdilu se morajo imenoma navesti 
člani rodbine dotičnega prosilca, ki so obenem od
puščeni iz državljanstva. 

c) U č i n e k . 

§ 2 7 . 

Z odpustom iz državljanstva kraljevine se iz
gubi državljanstvo samo, če pridobi odpuščena 
oseba drugo državljanstvo ali če trajno stanuje iz
ven ozemlja kraljevine ali če se v enem letu izseli 
z našega ozemlja. 

Izguba državljanstva kraljevine pravno vel javno 
odpuščene osebe se računi od dne, ko se izda po
trdilo o odpustu. 

2.) Odsotnost. 

§ 28. • 

Državljan kraljevine, ki stanuje stalno izven 
ozemlja kraljevine, a po dovršenem 21. letu živ
ljenja v dobi 30 let ni izpolnjeval nikakršnih ob
veznosti proti domovini, prestane biti državljan 
kraljevine. 

3.) Omožitev. 

§29. 

Ako se državljanka kraljevine omoži s tujim 
državljanom, izgubi državljanstvo, razen če po pred
pisih zakonov moževe domovine ni pridobila nje
govega državljanstva ali če si je pridržala držav
ljanstvo kraljevine z ženitno pogodbo ali pa, če 
take pogodbe ni, ako je podala ob sklenitvi zakona 
tako izjavo. ^ 

4 ) Pozakonitev. 

§30. 

Nezakonski otrok državljanke kraljevine in tu
jega državljana, mlajši od 21 let, izgubi državljan
stvo, če je pridobil tuje državljanstvo s pozakonit
vijo po predpisih zakonov domovine svojega očeta. 

Predpis tega paragrafa se ne nanaša na ne
zakonsko hčer, omoženo z državljanom kraljevine. 

5.) Odpoved državljanstva. . ^ , 

§ 3 1 . 
Državljani kraljevine po pokolenju (rojstvu ali 

pozakonitvi) imajo pravico, izjaviti v treh letih po 
dovršenem 21. letu življenja, da se odpovedujejo 
državljanstvu kraljevine, če so rojeni v inozem
stvu in če tam stalno stanujejo ter dokažejo, da 
jih smatra tuja država, v kateri so se rodili, po 
svojih zakonih za svoje državljane. 

Dotične osebe morajo predložiti potrebne do
kaze z izjavo vred po pristojnem upravnem ob
lastvu prve stopnje ministru za notranje posle, ki 
potrdi s svojo odločbo, da so z dnem, ko so podali 
izjavo, prestali biti državljani kraljevine. 

Predpis tega paragrafa se ne nanaša na že 
omoženo hčer. 

6.) Odvzem državljanstva. 

§32 . 

Državljanstvo izgube oni državljani, ki so vsto
pili brez oblastvene dovolitve v vojaško ali civilno 
službo tuje države in so ostali v njej tudi vkljub 
pozivu ministra za notranje posle, naj jo zapuste. 

Minister za notranje posle objavi poziv v «Služ
benih Noivinah> dvakrat v presledku dveh mesecev. 
Če se v prihodnjih dveh mesecih dotična oseba ne 
odzove, izda minister za notranje posle odločbo o 
odvzemu državljanstva. 

Odločba se mora objaviti v «Službenih No-
vinah». 

Izguba državljanstva ne oprašča dotične osebe 
posledic neizvršene vojaške obveznosti. 

§33. 

Državljan kraljevine, ki je bil pred naturali
zacijo pripadnik države, s katero je naša država v 
vojnem stanju, more izgubiti državljanstvo: 

1.) če se ugotovi, da je storil dejanje na škodo 
pravnemu redu in na škodo notranji ali zunanji 
varnosti kraljevine; 

2.) če se ugotovi, da je zapustil državo z name
nom, da se izogne vojaški službi ali drugi javni 
službeni dolžnosti, ki obstoji y kraljevini; 

3.) če se ugotovi, da je v službi ogleduštva v 
korist tuji državi ali da podpira take težnje, ki so 
naperjene zoper pravice in nacionalne koristi 
države. 

V gorenjih primerih odloča o odvzemu držav
ljanstva minister za notranje posle po odločbi mi
nistrskega sveta. Odločba se mora objaviti v «Služ
benih Novinah». 

§34 . 
Minister za notranje posle more raztegniti z 

isto odločbo odvzem državljanstva tudi na ženo in 
na maloletne otroke bivšega državljana, če ne ob
stoje tudi zanje pogoji iz člena 33. Dokler tega ne 
stori, te osebe ne izgube državljanstva. 

7.) Učinek izgube državljanstva. 

§ 36. 
Izguba državljanstva ne opraSca dotične osebe 

kazenskih posledic za storjena kazniva dejanja in 
tudi ne more škodovati pridobljenim pravicam jav
nih in privatnih oseb, s katerimi je bila v pravnih 
odnošajih. 

§36 . 

Oseba, ki je izgubila državljanstvo po § 32., 
izgubi vse pravice, ki izvirajo iz javnopravnih od-
nošajev proti državi, ter y bodoče ne more pri
dobiti državljanstva kraljevine z naturalizacijo. 

§37. 

Izguba državljanstva se nanaša na zakonsko 
ženo in otroke samo, če so pridobili novo moževo, 
odnosno očetovo državljanstvo. V nasprotnem pri
meru obdrže državljanstvo kraljevine, dokler se 
stalno ne izselijo z našega ozemlja. 

IV. p o g l a v j e . 

Ponovna pridobitev državljanstva. 

§ 3 8 . 

Bivši državljani kraljevine, ki žele iznova pri
dobiti državljanstvo kraljevine, ga pridobe vobče 
tako kakor ostali inozemci. 

§39. 
Osebe, ki so izgubile državljanstvo kraljevine s 

tem, ker so sledile očetu v naturalizaciji tujega 
državljanstva, imajo pravico, ga pridobiti iznova z 
izjavo, podano v enem letu po dovršenem 21. letu 
življenja, če se stalno naselijo na ozemlju kralje
vine. 

Prav to velja tudi za osebe, navedene y § 29., 
ki so izgubile državljanstvo kraljevine s pozako
nitvijo. 

Odredbe tega paragrafa se ne nanašajo na že 
omoženo hčer. 

§ 40. 
Bivša državljanka kraljevine, ki je zaradi omo-

žitve s tujim državljanom izgubila državljanstvo 
kraljevine, ima pravico, če obstoji izvršna razsodba 
(odločba) o ločitvi ali razvezi zakona ali če ostane 
vdova, iznova pridobiti državljanstvo kraljevine, 
ako se stalno naseli na njenem ozemlju in ako to 
zahteva. 
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i Ta ponovna pridobitev državljanstva se ne raz-
| teza na njene zakonske otroke, rojene v zakonu s 
| tujim državljanom. 

§ 41. ' 
Osebe, o katerih govorita §§ 39. in 40., morajo 

predložiti po pristojnem upravnem oblastvu prve 
stopnje potrebne dokaze pristojnemu velikemu 
županu, ki zahtevo, odnosno izjavo, ce ni pogojev, 
zavrne, sicer pa jo predloži ministru za notranje 
posle, ki potrdi s svojo odločbo, da je dotična oseba 
od dne odločbe iznova pridobila državljanstvo te 
kraljevine. 

Te osebe pridobe z državljanstvom vred domo
vinsko pravico tam, kjer so jo imele prej. 

V. p o g l a v j e . 

Obče odredbe. 

1.) Materialni predpisi. 

§ 42. 
Kolikor ni določeno s tem zakonom kaj drugega, 

sledi glede pridobitve in izgube državijanstva: za
konski otrok, mlajši od 21 let, očetu ali, če očeta 
ni več, materi, a nezakonski otrok, mlajši od 21 let, 
nezakonski materi. 

To se ne nanaša na že omoženo hčer. 
Posmrtnemu zakonskemu otroku gre samo po 

3ebi očetovo državljanstvo. 

§ 43. 

Ženi ne gre moževo državljanstvo, če je bil za
kon v trenutku, ko se je državljanstvo izpremenilo, 
z izvršno sodno sodbo (odločbo) ločen, razvezan 
ali razveljavljen. 

Pravnoveljavna poravnava med sodno ločenimi 
zakonci učinkuje na državljanstvo kakor ženitev. 

§ 44. 

Razveljavitev zakona z izvršno sodno sodbo 
; (odločbo) ustvarja glede državljanstva za ženojsta-
: nje predi zakonom; otrokom pa gre samo po sebi 

materino državljanstvo samo, če imajo redno biva
lišče na ozemlju kraljevine ali če se stalno naselijo 
v njej. 

§ 45. . 
Če se omoži vdova s kom, ki ni oče otroku, je 

to na otrokovo državljanstvo brez vpliva. 

§46. 

Posvojitev (adoptlo) ne .vpliva na državljanstvo 
posvojene osebe. 

§ 4 7 . 
Odločbe tega zakona veljajo, kolikor omenjajo 

tuje državljane, tudi za osebe brez državljanstva, 
odnosno za osebe, katerih državljanstvo ostane 
neznano. 

2.) Formalni predpisi. 

§ 48. 
Za reševanje spornih vprašanj glede državljan

stva poedinih oseb, razen vprašanja njih domo-
vinstva, je pristojen veliki župan kot upravno obla-
stvo prve stopnje. 

§•49. 
Ko se uporablja ta zakon, postopa in odloča 

upravno oblàstvo one upravne enote, v kateri ima 
domovinstvo oseba, za katere državljanstvo gre; če 
pa domovinstvo za to ne daje opore, je pristojno 
upravno oblastvo one upravne enote, v kateri ima 
ta oseba redno prebivališče, ako pa tega ni, kjer 
je njen.rojstni kraj, ali kjer se je razprava začela. 

§ 50-
Kjer se zahteva v odločbah o pridobitvi, od

nosno izgubi državljanstva izjava dotične osebe, je 
treba podati to izjavo v Overovljeni obliki. 

Ce poda izjavo maloletna ženska oseba ob omo-
žitvi, odnosno omožena žena zahtevo po § 40. tega 
zakona, je potrebna tudi odobritev zakonitega za
stopnika, odnosno varuškega oblastva. 

§ 51. 
Oblika državljanske izkaznice, potrdila o na

turalizaciji in obrazec potrdila o odpustu iz držav
ljanstva, se predpiše z uredbo o izvrševanju tega 
zakona. 

52. 

Pridobitev državljanstva z naturalizacijo in od
pust iz državljanstva se mora objaviti na koncu 
vsakega leta v <Službenih Novinah>. 

VI. p o g l a v j e . 

P r e h o d n e odločbe. 

§ 53. 
Na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, se smatrajo 

za državljane kraljevine: 
1.) osebe, ki so imele na dan ujedinjenja (dne 

1. decembra 1918.) državljanstvo prejšnje kralje
vine Srbije ali prejšnje kraljevine Črne gore, ka
kor tudi one osebe, ki so imele na dan ujedinjenja 
(dne 1. decembra 1918.) državljanstvo prejšnje 
kraljevine Hrvatske in Slavonije, a niso izgubile 
tega državljanstva na podstavi odločb v mirovnih 
pogodbah; 

2.) osebe, ki jim je bilo z mirovnimi pogodbami 
z Avstrijo (St. Germain, členi 70. do 82.), z Ogrsko 
(Trianon, členi 61. do 66.), z Bolgarijo (Neuilly, 
člena 39. in 40.), priznano državljanstvo te kralje
vine ali ki so ga pridobile skladno z odločbami teh 
pogodb; 

3.) osebe, ki so bile do dne, ko stopi ta zakon 
,v veljavo, sprejete v državljanstvo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev po naturalizaciji; 
i r"4.) osebe, ki so po rodu in jeziku Srbi, Hrvatje 
£li Slovenci ter izpolnjujejo pogoje iz § 12., točk 2«), 
,5.) in 6.), in ki so zaprosile dò dne, ko stopi ta 
zakon v veljavo, pri pristojnem oblastvu za držav
ljanstvo kraljeviaej 

5.)~"osebe, ki so po rodu in jeziku Slovani in 
stalno stanujejo na ozemlju kraljevine najmanj 
20 let ter so zaprosile do dne, ko stopi ta zakon 
v veljavo, pri pristojnem oblastvu za državljanstvo 
knüje^ine; 
i^o.) osebe, ki so po rodu in jeziku Silovani in so 

zaprosile za državljanstvo kraljevinefldi so v dr
žavni službifali so prebile po ujediäjenju najmanj 
dve leti v državni, službi ter stanujejo na ozemlju 
kraljevine najmanj pet let;"" -•'" 

7.) osebe7~ki so imele na dan 1. decembra 1918. 
domovinstvo v občini, ki ni prišla v sestav kralje
vine Srbov, Hrvatov inj Slovencev, a sp.bile v službi 
na ozemlju kraljevine pri javnih in prometnih 
podjetjih ali drugih javnih napravah, katere je 
pozneje prevzela država, pa so bile obdržane v 
službi ter so zaprosile do dne, ko stopi ta zakon v 
.veljavo, pri pristojnem oblastvu za državljanstvo 
kraljevine-; "^3"^ " 

8.) osebe, ki izpolnjujejo na dan, ko stopi ta 
zakon v veljavo, pogoje iz S.13, ter so podale do 
tega dne upravnemu oblastvu' izjavo, ' da žele biti 
državljani kraljevine; " ---.--

9. a) zakonski otroci oseb, označenih v pred
hodnih točkah, rojeni po ujedinjenju, odnosno po 
trenutku, ko so pridobili njih roditelji državljan
stvo te kraljevine, in sicer preden stopi ta zakon v 
veljavo; 

b) tuje državljanke, ki so se omožile v istem 
roku z osebami, označenimi v predhodnih točkah; 

c) nezakonski otroci državljank, ki spadajo med 
osebe, označene v predhodnih točkah, rojeni v 
istem roku; 

č) zakonski otroci državljanov, ki spadajo med 
osebe, označene v predhodnih točkah, če se je iz
vršila pozakonitev v istem roku in če je bil otrok 
v trenutku pozakonitve maloleten; 

,10.) osebe, rojene na ozemlju kraljevine, ki se 
po pokolenju ne morejo sklicevati na nobeno drugo 
državljanstvo in tudi kako drugače niso pridobile 
tujega državljanstva. 

Dokler se ne dokaže nasprotno, se smatrajo 
najdenčki, ki so bili najdeni na ozemlju kraljevine, 
za rojene na tem ozemlju. 

f u s e t t e , označene pod točkami ^ , ,5.), 6.), 7.) 
~inj8.), morajo predložiti potrebne dokaze v ènëm 
letu, ko stopi ta zakon v veljavo, pristojnim'uprav
nim oblastvom prve stopnje, ki jim izdado držav
ljansko izkaznico, če se ugotovilHRIlocbo velikega 
'zupânSn TlaTzpólnjujejo pogoje; te osebe dobe 
domovinstvo ,v oni občini, kjer stanujejo, kolikor ne 
izpolnjujejo pogojev iz točke 7.) § 12. tega zakona. 
Če pa pogoji niso izpolnjeni, mora veliki župan 
prošnjo zavrniti, dbpuščaje pritožbo na ministra za 
notranje posle. Če omenjene os^be v tem roku 
upravnemu oblastvu niso predložile dokazov, se 
smatra, da državljanstva vobče ne zahtevajo. 

§ 54. 
Osebam, označenim v točkah 2.), 3.), 4.), 5.), 

6.),-fc) in 8.) § 53., ali naturaliziranim državljanom, 
ki so sprejeti ali bodo sprejeti v državno službo ali 
ki prevzamejo katerokoli javno zvanje, se računi 
tudi dotedanja doba državne, samoupravne, od
nosno javne službe ali doba prakse po odločbah 

zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih, zakona o državnem prometnem osebju 
in zakona o ustroju vojske in mornarnice, če so 
službovale pred tem na ozemlju bivših držav, na 
katere se nanašajo odločbe mirovnih pogodb, na
vedenih v točki 2.) § 53. 

§ 5 5 . 
Državljanstvo prebivalcev v nekdanjih krajinah 

turškega cesarstva, ki so bile po vojnah od leta 
1912. in 1913. pridružene, se določa po naslednjih 
predpisih: 

Državljani kraljevine so postali oni nekdanji 
turški podaniki, Iti so bili dme 25. avgusta 1913. 
prebivalci občine na ozemlju, katero je pridružila 
prejšnja kraljevina Srbija, kakor tudi oni, ki so 
bili dne 8. novembra 1913. prebivalci občine na 
ozemlju, katero je anektirala prejšnja kraljevina 
Črna gora, in ki so to ostali do dne 1. decembra 
1918. 

Minister za notranje posle sme priznati s svojo 
odločbo državljanstvo osebam, ki so se izselile v 
Bolgarijo, če se vrnejo v treh letih od dne, ko stopi 
ti zakon v veljavo. 

Neslovani, ki so postali po drugem odstavku 
tega paragrafa državljani kraljevine, prestanejo to 
biti, če izjavijo v petih letih od dne, ko stopi ta 
zakon v veljavo, pri pristojnem upravnem oblastvu 
prve stopnje, da izstopajo iz državljanstva. 

Upravna oblastva prve stopnje pošljejo ome
njene izjave vojaškim in občinskim oblastvom, ki 
morajo dotično osebo takoj izbrisati iz vojaških in 
občinskih séznamkov. 

Te osebe se morajo izseliti iz kraljevine v enem 
letu od dne, ko so podale izjavo; pri tem smejo, 
prosto vsake davščine, vzeti s seboj vse svoje pre
mičnine. 

Ministrski svet predpiše na predlog ministra za 
notranje posle tem izseljencem olajšave za izselitev 
in za prodajo njih 'imovine. 

§ 56. 
Državljani, ki so dobili po ujedinjenju in pre

den stopi ta zakon v veljavo od ministra, za notranje 
posle redni odpust iz državljanstva, kakor tudi njih 
zakonske žene in njih zakonski otroci, v trenutku 
odpusta mlajši od 21 let, niso več državljani te 
kraljevine. 

Prav to velja tudi za nezakonskega otroka 
državljanke, ki je dobila v tem medčasju redni 
odpust, če je bil otrok v trenutku odpusta mlajši 
od 21 let, kakor tudi za državljanko, ki je pridobila 
v istem roku tuje državljanstvo s tem, da se je 
omožila s tujim državljanom. 

Osebe, ki so optirale za tuje državljanstvo ali 
so pridobile tuje državljanstvo po mirovnih po
godbah, označenih v § 53., točki 2.), niso več držav
ljani kraljevine. 

§ 5 7 . 

Za osebe, ki so stanovale na današnjem ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pred dnem 
1. decembra 1918., teče desetletni rok, določen v 
§12:, točki 3.), od dne^ujedinjenja, t. j . od dne 
l-decembra 1918.. ' "" "" 

' ' T r i d e s e t l e t n i rok, določen v §§ 15. in 28., se 
računi najraneje od dne 1. januarja 19Д)0. 

Srbi, Hrvatje in Slovenci, ki so se izselili iz 
naše države in izgube po § 28. tega zakona držav
ljanstvo kraljevine, imajo pravico, ga pridobiti iz
nova z izjavo po § 41., podano v desetletnem roku 
od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§ 58. 
Po predpisih § 14. se more podeliti državljan

stvo kraljevine, najsi nimajo odpusta iz svojega 
dosedanjega državljanstva in tudi ne stanujejo 
10 let na ozemlju kraljevine: 

1.) tujim državljanom, ki so bili v minulih voj
nah v vojaški ali civilni službi prejšnje kraljevine 
Srbije, prejšnje kraljevine Črne gore ali v južno-
slovanskih dobrovoljskih odredih; 

2.) ruskim državljanom slovanskega pokolenja, 
ki bivajo kot begunci na ozemlju kraljevine. 

Prošnje se morajo vložiti v šestih mesecih od 
dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§ 59. 
Predpisi § 40. se nanašajo tudi na ločeno, raz

vezano ženo ali na vdovo, tujo državljanko, ki se 
je omožila pred ujedinjenjem in ki bi sé smatrala, 
ako se ne bi bila omožila, po § 53. tega zakona za 
državljanko kraljevine. 

..» iilïï»dfiiÂ*ïa*è*XlLM.-. 
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§60. 

Dokler se z enotnim zakonom za ,vso kraljevino 
ne reši vprašanje domovinstva, velja v onih delih, 
v katerih ta naprava ni določena, namesto pogoja, 
zahtevanega v § 12., točki 7.), tega zakona, izjava 
občine, da je voljna sprejeti dotično osebo medse. 

§ 6 1 . 
S tem zakonom se ukinjajo vsi pravni predpisi 

o pridobitvi in izgubi državljanstva, ki so doslej 
veljali v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ali v njenih poedinih delih. 

Ta zakon ne izpreminja predpisov o sprejemu 
inozemcev v domovinsko zvezo (zagotovilo glede 
podelitve domovinstva) občin na onem ozemlju 
prejšnje avstro-ogrske monarhije, ki je prešlo v 
sestav kraljevine. 

§ 6 2 . 

Ta zakon ne poseza ,v odločbe mednarodnih 
pogodb, ki so bile sklenjene do dne, ko stopi ta 
zakon v veljavo. 

§ 6 3 . 
Minister za notranje posle se pooblašča, da izda 

z uredbo natančnejše odločbe o izvrševanju tega 
zakona. 

§ 6 4 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj potrdi, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah>. 

Našemu ministru za notranje posle priporo
čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in 
vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 21.septembra 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister 

za notranje posle: 
dr. A. Korošec s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, (Podpisi 
minister pravde: vseh ostalih ministrov.) 

M. A. Vujičić s. r. 
L. S. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle: 

dr. A. Korošec s. r. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Prede. 934/5/27—3. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

dirja, Ferdinanda M a j a r o n a , odvetniškega kandi
data v Ljubljani, za tolmača nemškega jezika pri 
deželnem sodišču v Ljubljani 

PredsednBtvo vBjega deželnega eodUKa v Ljubljani 
dne 14. novembra 1928. 

E 518/28. 2246 

Drallen! oklic 
Dne 10. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga St. Jernej, vi. št. 1137. 

Cenilna vrednost: 2021 Din 26 p; najmanjši po-
nudek: 1347 Dîn 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega' sodišča. 

.Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 30. oktobra 1928. 

Е4в7/28—7. 2241 

Dražbeni okfic 
Dne 11. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobu š t 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Virštanj, vi. št. 261, in zemljiška 
knjfea Verade, vi. št. 219 in 264. 

Cenilna vrednost: 38.997 Din 50 p; vrednost pri-
teklin 145 Din; najmanjši ponudek: 29.998 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 18. oktobra 1928. 

E 564/28—6. 2235 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. d e c e m b r a 19 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba'nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Veliko Mraševo, 
vi. št. 26 (hiša, gospodarsko poslopje, 3 njive, 2 trav
nika, 1 vrt in 1 gozd). 

Cenilna vrednost: 60.000 Din; vrednost priteklin: 
1050 Din; najmanjši ponudek: 40.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

• Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 30. oktobra 1928. 

E 1089/28—4. 2280 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Rečica, vi. št. 163 (mlin na 
Zgornji Rečici). 

Cenilna vrednost: 6836 Din 40 p; najmanjši po
nudek: 4557 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 6. oktobra 1928. 

E 900/28—6. 2281 

Dražbeni oklic 
Dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob pol devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Paneče, vi. št. 260 (gozd, 
travnik in pašnik). 

Cenina vrednost: 1939 Din 45 p; najmanjši po
nudek: 1292 Din 97 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki ,je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 10. oktobra 1928. 

E 3685/28—8. 2194 

Dražbeni oklic 
Dne 4. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo ,pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljaka knjiga za katastrsko občino Veliko 
Lipljenje, vi. št. 293. 

Cenilna vrednost: 13.914 Din 25 p; najmanjši po
nudek: 9276 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 16. oktobra 1928. 

E 3577/28—7. 9277 
Dražbeni oklic 

Dne 11. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Vodmat, 
vi. št. 188. 

Cenilna vrednost: 33.478 Din; najmanjši' ponu
dek: 22.319 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. oktobra 1928. 

E 3259/28—9. »269 

Dražbeni oklic 
Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pai 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Sv. Petra 
predmestje, I. del, vi. št. 388. 

To posestvo se bo prodajalo po § 352. i. r. zaradi 
razdružitve lastninske skupnosti. 

Najmanjši ponudek: 500.000 Din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. , 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 30. oktobra 1928. 

E 5589/18—11. 9051 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi š t 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kamnica, vi. št. 57. 

Cenilna vrednost: 85.744 Din 80 p; vrednost pri
teklin: 5755 Din (že vfcteta v cenimi vrednosti); n a j 
manjši ponudek: 57.164 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IT., 
dne 3. oktobra 1928. . 

Firm. 1004/28. 

"Žad-r. IV 8/5. 
Uradni popravek. 

Pri vpisih v zadružni register, 'priobčendh v Urad
nem listu 75 z dne 10. avgusta 1928. (stran 542.), se 
mora glasiti peti odstavek pod št. 684." pravilno: 

Besedilo firme odslej: Ljudska Blagajna, splošni 
hranilni In kreditni zavod, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
dne 9. novembra 1928. 

Razne objave. 
2306 Razglas. 

«T e x t i 1 i a>, trgovska in industrijska ,d. d. y-
Ljubljani, sklicuje na dan 3. d e c e m b r a 1 9 2 Î . 
ob 16. uri v prostore Slovenske banke v, Ljubljani,. 
Krekov trg št. 10, 

Izreden občni zbor 
s tem d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o družbenem stanju. 
2.) Znižba delniške glavnice. 
3.) Slučajnosti. *306. 
V L j u b l j a n i , dne 16.novembra 1928. 

Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poftnina plačana v gotovini. 

110. V Ljubljani, dne 22. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

.toi 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
366. Popravek k zakonu o državljanstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
367. Pravilnik o izločitvi zemlje od državnega posestva Belja in njega 

razdelitvi za naseljevanje optantov in beguncev iz Madžarske ka
kor tudi drugih siromašnih agrarnih interesentov in dobrovoljcev. 

368. Pravilnik o sestavljanju in vzdrževanju katastra zgradb. 
369. Odločba o razvrstitvi učiteljic na ženskih strokovnih šolah in uči

teljic ženskih ročnih del na meščanskih in osnovnih šolah. 
370. Odločba, s katero se podaljšuje rok za uporabljanje ugodnosti iz 

občih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife. 

371 

372, 
373. 

Odločba, da velja § 87. zakona o pokojninskem zavarovanju na
meščencev za Slovenijo in Dalmacijo Se nadalje. 
Pojasnilo k odločbi o prodajanju inozemskih plačilnih sredstev. 
Odločba glede veterinarske fakultete v Zagrebu. 

374. Popravek k pravilniku o delovanju, redu in pouku na državnih 
tehniških srednjih šolah. 

375. Popravek k uredbi o organizaciji finančne stroke in službe finanč
nega upravnega oblastva. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 264 z dne 12. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. av

gusta 1928.: Pomaknjen je iz 6. «kupine I. katego
rije v 5. skupino I. kategorije dr. Viktor G r e g o -
•r i 6, sreski sanitetni referent v Novem mestu. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 15ega 
oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Ludovik 
A n n b r u s t c r , višji resident južne železnico v 
Mariboru, skupno z ženo Ivano in dvema maJolet-
nima otrokoma. 

Številka 265 z dne 13. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26ega 

oktobra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save IV. vrste: Františok O h v a -

t a l , tvorniski ravnatelj v Ljubljani, in Antonin 
B a 1 a t k a, kapelnik opere v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste: František B u r e S, 
predsednik češkoslovaške združbe v Mariboru, in 
Josef V J a eh. direktor Ljubljanske kreditne banko 
v Sarajevu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 18ega 
oktobra 1928.: Postavljena sta za učitelja v 6. sku
pini I. kategorije učitelja v 2. skupini II. kategorije, 
diplomirana slušatelja višje pedagoške šole v Za
grebu Gustav Š i l i h in Anton R u b e š , prvi na 
moškem učiteljišču v Mariboru in drugi na ženskem 
učiteljišču v Mariboru. — Ukaz z dne i0. junija 
1927., s katerim je bil oblastni šolski nadzornik Ivan 
" V r š č a j reaktiviran za profesorja na moškem uči
teljišču v Mariboru s pravicami uradnika y 4. sku
pini I. kategorije,* je po razsodbi državnega sveta 
z dne 19. maja 1928. razveljavljen in Ivan Vrščaj jo 
iznova upokojen. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 17ega 
oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Josip 
D e - Z or d o, Žagar v Glažuti, skupno z ženo Fran-
čiško in nedoletno hčerko Olgo; 2.) Valerija U r -
b a n , učiteljica pri Sv. Pavlu. 

Zapisnik o XGVn. redni seji narodne skupščine 
7. dne 19. oktobra 1928. 

številka 266 z dne, 14. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 

oktobra 1928.: Postavljeni so za glavne revizorje v 
1. skupini II. kategorije dosedanji revizorji v 2. sku
pini П. kategorije: pri glavni carinarnici I. vrste v 
Ljubljani Ivan G a m u l i n in Anton Ci g o j , pri 
glavni carinarnici L vrste v Mariboru Alojzij P i n 
in Evgen T o m š i č . 

Odlok ministra za prosveto z dne L novembra 
1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 

* Uradni list 76 z dne 14. julija 1927. 

službo René M a r t e l , pogodbeni lektor francoskega 
jezika na univerzi v Ljubljani. 

Zapisnik o I. predhodni in I. redni seji narodne 
skupščine z dne 20. oktobra in z. dne 5. novembra 
1928. 

Številka 267 z dne 15. novembra 1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26ega 
oktobra 1928.: Postavljeni so v območju direkcije 
državnih železnic v Ljubljani' v 2. skupino, pod
skupino a), П. kategorije: v prometno-komerciaM 
oddelek direkcije Josip Ž n i d a r š i č, dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije in šef skladišča 
na postaji v Ljubljani, gl. kol. (po službeni potrebi); 
v 1. skupino III. kategorije: na postajo v Trbovljah 
Fran P a u l , dosedanji uradnik v isti skupini iste 
kategorije in postajni načelnik v Beltincih; na. po
stajo v Mariboru, gl. kol., Emerik K u p l j e n , dose
danji uradnik v isti skupini iste kategorije in po
stajni načelnik na Bohinjski Beli; na postajo v Ljub
ljani, gl. kol., Karel B o h i n c , dosedanji uradnik, v 
isti skupini iste kategorije pri prometno-komerciau-
nem oddelku direkcije; v zastopništvo državnih že
leznic kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
Postojni Josip D o l e n c , Alojzij S t o l fa in Ivan 
K e n i č, dosedanji uradniki v isti skupini iste kate
gorije v kurilnici v Ljubljani 1, gJ. kol. (vsi po služ
beni potrebi); na. postajo v Ljubljani, gl. kol., Karel 
K a v č i č , dosedanji uradnik v isti skupini iste kate
gorije na postaji na Rakeku (na prošnjo). 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 18. in 
19. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Josip 
F u r 1 a n, viničar pri Sv. Petru, skupno z ženo Aloj
zijo in tremi maloletnimi otroki; 2.) Josip D i e t z, 
zasebni uradnik v Litiji, skupno z ženo Marijo; 
3.) Gertruda G r a f e n a u e r, šolska sestra - uči
teljica v Mariboru; 4.) Ivan B o ž i č , kovač v delav
nici, državnih železnic v Mariboru, skupno z ženo 
.Marijo in petimi maloletnimi otroki. 

Zapisnika o П. in Ш. redni seji narodne skup
ščine z dne 6. in 7. novembra 1928. 

Številka 268 z dne 16. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26ega 

oktobra 1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri 
generalni direkciji državnih železnic v Beogradu v 
oddelek za kontrolo dohodkov Mirko P i r e o , urad
nik v 2. skupini, podskupini b), H. kategorije pni eks
pozituri istega oddelka v Mariboru: 

Objavi ministrstva za notranje posile z dne 22ega 
oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Marta 
D o 1 o j š, učiteljica v Ljubljani; 2.) Deziderij S i -
m o n , ključaničar državnih železnic v Mariboru, 
skupno z ženo Jožefo; 3.) Karel P u g e l , trgovec v 
Mariboru, skupno z ženo Gerto. 

Številka 269 z dne 17. novembra 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne 19ega 

oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr

bov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Ivan B e r 1 o t, 
čevljar na Bledu, skupno z ženo Jožefo in štirimi 
maloletnimi otroki. 

Številka 270 z dne 19. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. no

vembra 1928.: Premeščena sta: Ivo P o l j a n e c , 
političnoupravni uradnik v 5. skupini I. kategorije 
in upravitelj sreza mariborskega, desni breg, v 
Črnomelj za upravitelja sreza črnomaljskega in 
dr. Lovro H a c i n , političnoupravni uradnik v 
6 skupini L kategorije in upravitelj sreza črnomalj
skega, iz Črnomlja v Maribor za upravitelja sreza 
mariborskega, desni breg. 

Objave ministrstva za notranjo posle z dne 20. in 
22. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Jaro
slav K i b i t z , ekonom na Snežniku, skupno z ženo 
Marijo in štirimi maloletnimi1 otroki; 2.) Fran Sam
ci n, učitelj v Ptuju, skupno z ženo Petriko in dvema 
maloletnima otrokoma; 3.) Julij K u b i a e , rudarski 
inženjer v Cirknici, skupno z ženo Elfrido. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
3 6 6 . 

Popravek k zakonu o državljanstvo 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev. 
V ta zakon (Uradni list z dne 19. novembra 1928., 

št. 365/109) se je vrinil moteč tiskovni pogrešek. 
Kjerkoli — razen v §§ 15. (drugem in tretjem od
stavku), 16. (tretjem odstavku), 20., 26. (tretjem od
stavku), 81. (drugem odstavku), 32. (drugem in tret
jem odstavku), 33. (poslednjem odstavku), 34., 40., 
41. (prvem odstavku), 43. (prvem odstavku), 44., 58. 
(poslednjem odstavku) in 55. (tretjem odstavku) — 
stojp, beseda: «odločba», mora stati seveda pravilno 
in zmiselno beseda: «določba». — Prav tako naj se 
postavi v V. poglavju namesto napisa: «Obče od
redbe napis: «Obče določbe», v VI. poglavju pa na
mesto napisa: «Prehodne odločbe» napis: «Prehodne 
določbe». 

Uredbe osrednje vlade, 
367. 

M i n i s t r s k e m u s v e t u . 
Na podstavi člena 72. finančnega zakona za pro

računsko leto 1928./1929. se usojam, odpremiti k 
ministrskemu svetu v odobritev priloženi 
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110. 746 Letnik X. 

Pravilnik 
o izločitvi zemlje od državnega posestva 
Belja in njega razdelitvi za naseljevanje 
optantov in beguncev iz Madžarske ka
kor tudi drugih siromašnih agrarnih in

teresentov in dobrovoljcev 
(po Siena 72. finančnega zakona za proračunsko 

leto 1928./1929.).* 

Člen 1. 
Da bi se mogla izvršiti pooblastitev, ciana v 

členu 72. finančnega zakona za proračunsko leto 
1928./1929., odredi minister za finance v sedmih 
dneh od dne. ko se podpiše ta pravilnik, komisijo, 
sestavljeno iz dveh priznanih kmetijskih strokov
njakov in ene tehnične osebe ministrstva za agrarno 
reformo z nalogo, da izloči s sodelovanjem posveto
valnega odbora državnega posestva Belja, v kate
rega spadata tudi en višji uradnik generalne direk
cije in glavni direktor posestva, potrebne površine 
zemlje do osem tisoč — 8000 — katastrskih oralov, 
vpoštevaje ekonomsko-organsko celoto državnega 
posestva. Ta komisija mora izvršiti poverjeni posel 
v desetih dneh od dne. ko se imenuje. 

Člen 2. 
Površine, izločene od državnega posestva Belja, 

ki jih odredi in označi minister za finance po čle
nu 72. finančnega zakona za proračunsko leto 1928./ 
/1929.. se porazdele po istem zakonu med inter
esente po tem pravilniku. 

Člen 3. 
Razdelitev se mora izvršiti komisijski. 

Člen 4. 
Komisija se mora sestaviti iz štirih članov, izmed 

katerih je eden predstavnik ministrstva za agrarno 
reformo, eden predstavnik državnega posestva Belja, 
eden predstavnik ministrstva za poljedelstvo in vode 
in eden predstavnik ministrstva za finance. 

Člen 5. 
V enem mesecu od dne, ko se odobri pravilnik, 

morajo predložiti interesenti, prvenstveno doseljeni 
ali nedoseljeni optanti, ministrstvu za agrarno re
formo svoje prijave, v katerih morajo navesti točne 
podatke o tem, koliko je njih rodbinskih članov, 
kakšno je njih imovinsko stanje, ali imajo kaj zem
lje in koliko, kakšen je njih poklic, kakor tudi ostale 
potrebne osebne in rodbinske podatke. 

Ministrstvo za agrarno reformo vpisuje vse pri
jave v poseben seznamek zaporedoma, kakor pri
hajajo. 

Člen 6. 
Najkesneje v sedmih dneh, preden poteče ta rok, 

izroči minister za finance odrejeni komisiji točne in 
vse potrebne podatke o izločenem zemljišču, ki je 
odrejeno za razdelitev. 

Člen 7. 
Komisija, odrejena za razdelitev določenega zem

ljišča, odpotuje na- lice mesta, čim poteče rok za 
prijave, ter vzame prijave takoj v postopanje. Komi
sija ugotovi najprej, koliko rodbin se more naseliti 
po velikosti določene površine. 

Člen 8. 
Ko se dodeljuje zemlja, je treba prvenstveno 

vpoštevati optante in begunce iz Madžarske, potem 
ostale siromašne agrarne interesente in dobrovoljce. 
Vsaka rodbina doseljencev sme dobiti do osem ora
lov, najsiromašnejši prebivalci v kraju pa en oral 
do treh oralov na rodbino. Kolikor bi bilo od izločene 
zemlje pašnikov, se porazdele po potrebi med na
seljence na tem zemljišču in med okolne občine. 

Vsa potrebna tehnična in terenska dela parceli
ranja izvrši komisija po organih ministrstva za 
agrarno reformo. 

Člen 9. 
Definitivno odloči o razdelitvi in odstopu zem

ljišča minister za finance. 

Člen 10. 
Zemljišče, dodeljeno poedinim osebam, se izroči, 

ko poteče ekonomsko .leto. 

Člen 13. 
Dodeljeno zemljišče se mora odstopiti interesen

tom v last po coni, ki jo ustanovi komisija, ter zem
ljiškoknjižno prenesti ob stroških interesentov. 

Prodajno ceno mora določiti komisija, vpošte
vaje povprečne cene okolnih posestev. Kupnino mora 
plačati naseljenec najkesneje v 15 letih v enakih 
brezobrestnih obrokih. 

Prvo odplačilo je treba položiti takoj, ko se prej
me zemlja v posest, ostala pa na koncu leta. 

Člen 12. 
Vsi, ki dobe zemljo, шотајо trpeti sorazmeren 

del stroškov za vzdrževanje in utrjanjo nasipov in 
vzdrževanje črpaljk za obrambo zoper poplave. 

Člen 13. 

Naseljenci, ki dobe zemljo, je ne smejo otujevati 
v dobi 15 let; po tem roku pa jo smejo otujiti samo 
z odobritvijo ministra za poljedelstvo in vode. Prav 
tako je ne smejo v tej dobi zadolževati, razen pri 
Državni hipotekami banki in direkciji za kmetijski 
kredit; za to pa je treba odobritve ministra za fi
nance. Pravico prvokupa si pridržuje država. 

Vse to se mora vpisati v zemljiške knjige. 

Člen 14. 
Optanti in begunci s*e morajo nastaniti najkes

neje v dveh letih, ko prejmejo zemljo, ter jo obdelo
vati v svoji režiji. Ostali jo morajo takoj osebno 
obdelovati. 

Onim, ki ne postopajo tako z dobljeno zemljo, 
odvzame minister za poljedelstvo in vode dodeljeno 
zemljo ter jo dodeli drugim ob istih pogojih. 

Člen 15. 
Naseljenec izgubi lastninsko pravico brez druge 

zakonske formalnosti, če nie položi odplačila (člen 11.) 
v ch'eli letih ali če zemlje ne obdeluje sam. 

Izguba lastništva se potrdi z odlokom ministra 
za finance. 

Člen 16. 
Pristojna finančna uprava sklene z vsakim na

seljencem potrebno pogodbo po tem pravilniku ter 
skrbi nadalje za njeno izvrševanje. 

Člen 17. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri mini
strski svet in se razglasi v «Službenih Novinah». 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

Ministrski svet je v seji z dne 23. oktobra 1928. 
usvojil prednji pravilnik ter pooblastil ministra za 
finance, naj povsem postopa po njem. 

V B e o g r a d u , dne 23. oktobra 1928.; 
P. M. S. br. 11.438. 

Predsednik ministrskega sveta;, 
minister za notranje posle: 

dr. A. Korošec s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

368. 
Na podstavi člena 38. zakona o neposrednjih 

davkih predpisujem ta-le 

Pravilnik 
o sestavljanju in vzdrževanju katastra 

zgradb.* 
I. Obče odredbe. 

Člen 1. 

Kataster zgradb je sistematično urejen popis vseh 
činjenic, ki vplivajo na davčno obveznost zgradb, 
namenjenih za prebivanje ali za drugo trajno upo
rabo. 

Člen 2. 
Kataster zgradb se vodi za vsako občino posebe. 

Kataster zgradb v kopališčih, letoviščih kakor tudi 
zgradb, ki stoje izven okoliša mest in krajev, pro
glašenih za letovišča, se vocìi izjemoma oddeljeno od 
katastra, zgradb one občine, ki ji ta območja admini
strativno pripadajo. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. novembra 1928., št. 263/LXXXVT. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. septembra 1928., st. 225/LXXXVI1I. 

Člen 3. 
Kataster je sestavljen iz katastrskih listov, ure

jenih po hišnih številkah in, kakršne so pač razmere 
kraja, po mestnih okrajih, ulicah, vaseh in soliščih. 

Za. vsako zgradbo ali za več zgradb, ki so ozna-
menovanö z eno hišno številko in ki so zavezane 
davku na dohodek od zgradb, se osnuje katastrski 
list. 

Člen 4. 
Izjemoma se ne vpisujejo v kataster oni objekti 

(najsi bi imeli vsa obeležja trajnosti), ki se po izrecni 
zakonski odredbi (člen 30. zakona) ne smatrajo za 
zgradbe, kakor: mlini ob potokih, ki morejo ml.iti 
samo periodično, ladje (čolni, vlačUnice, trebilniki 
itd.), mlini na ladjah in drugi plovni objekti, kopali
šča na ladjah, zakloni, šatori iz platna, vozovi, pri
rejeni za prebivanje, kakor tudi take zgradbe, ki ,-e 
ne postavijo za dlje nego za tri mesece. 

V kataster se tudi ne vpisujejo oni objekti, cxl-
nosno njih deli. ki so trajno oproščeni davka na 
zgradbe (člen 32. zakona). 

Ölen 5. 
Da se more sestaviti kataster zgradb, se morajo 

predhodno popisati vsi objekti, ki so zavezani davku 
na dohodek od zgradb, in vse činjenice, ki vplivajo 
na predmetno ali osebno davčno obveznost ali jo 
kakorkoli izpreminja.jo (alterirajo) (glej dalje člen 7.). 

CJen 6. 
Davku na dohodek od zgradb je zavezana vsaka 

zgradba na suhem ali na vodi, ki je namenjena za 
prebivanje ali za drugo trajno uporabo. Na davčno 
obveznost ne vpliva kakovost gradbenega materiala 
in tudi no to, ali j,e zgradba premična ali trdno v 
zvezi s tlemi. 

Člen 7. 
Na davčno obveznost (predmetno, odnosno oseb

no) objektov, omenjenih v členu 5. tega pravilnika, 
in na njen obseg vplivajo te-le činjenice: 

1.) kraj, kjer stoji zgradba (v mestni ali. selski 
občini, v mestnem okolišu ali izven njega); 

2.) kolik odstotek odbitka po členu 36. zakona 
o neposrednjih davkih velja za dotično občino; 

3.) v čjgavi posesti, užitku ali nasledstvenem za
kupu je zgradba; 

4.) poklic lastnika, uživalca ali nasledstvenega 
zakupnika zgradbe; t. 

5.) kakšnemu namenu služi zgradba (prebivanju 
ali kateremu in kakšnemu drugemu trajnemu na-
ìnenu); 

6.) ali je zgradba pritlična ali z nadstropji in s 
koliko nadstropij poleg pritličja; koliko in kakšnih 
prostorov ima; koliko je stanovanj in kakšno pro
store ima vsako stanovanje; 

7.) ali je za zgradbo dovoljena začasna davčna 
olajšava, ali za vse dele ali za enega in katerega 
njenih delov; odkdaj in dokdaj traja davčna, olaj
šava; 

8.) ali je oddana zgradba v najem, ali pa jo up >-
rablja lastnik izključno ali deloma sam; 

9.) kraji: v območju istega davčnega oblastva 
prve stopnje, kjer ima isti zavezanec še drugo zgrad
bo v posesti ali užitku ali nasledstvenem zakupu; 

10.) čo stoji zgradba izven mestnega okoliša ali 
na kmetih, je treba ugotoviti, ali služi za poletno 
bivališče; 

11.)' al: je zgradba ali njen del trajno oproščen 
davka in po kateri zakonski odredbi. 

Člen 8. 
Popis zgradb, zavezanih davku, opravijo v kraju 

svojega sedeža davčna oblastva prve stopnje sama, 
izven njega pa organi finančne kontrole tako, da ho
dijo od hiše do hiše po mestnih okrajih, ulicah, va
seh in seliščih, po hišnih- številkah in da vpisujejo v 
popisni in katastrski list one zgradbe, ki so zavezane 
plačevanju davka in one, ki so ga trajno oproščene. 

Člen 9. 
V popisni list, ki služi obenem za katastrski list, 

se vpisujejo vsi podatki po faktično najdenem in 
ugotovljenem stanju. 

Zgradbe, ki se še zidajo, ki se razširjajo, nad
zidavajo, pregrajajo ali ki so še nedovršene, se vpi
šejo v popisni list, kakor se najdejo in kakršne bodo 
po gradbeni osnovi; tudi je treba navesti številko 
gradbenega dovolila. 

Co se smejo zidati take zgradbe tudi brez ob
lastnega dovolila, se vpišejo v popisni list z onim 
stanjem, v kakršnem bodo, ko se gradnja dovrši. 
V tem primeru se vpiše v beležko popisnega lista, 
da se hiša še zida in da se je izpolnil popisni list po 
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pokazanem načrtu, odnosno po navedbah njenega 
lastnika. 

Ko davčno oblastvo preizkuša popisne liste, mora 
zahtevati naknadno od pristojne občine vse potrebne 
podatke o takih zgradbah, ki ob popisu še niso bile 
dovršene. Popis teh zgradb služi samo za kontrolo 
prijav, ki jih morajo predložiti davčni zavezanci po 
njih dovršitvi. 

če je del zgradbe trajno oproščen davka, se po
pišejo samo oni oddelki, ki so zavezani davku. 

Člen 10. 
Ce ima eno zgradbo v posesti več oseb, se vpi

šejo v popisni list imena vseh. Ce je posest sporna, se 
vpiše ime onega, na katerega je vpisana v zemljiških 
knjigah ali na katere se glasi tapija. Ce tapije ni, 
se vpiše v popisni list ime onega, ki na; kakršnikoli 
osnovi stalno uživa zgradbo, odnosno njen dohodek. 
Ce je oddana zgradba komu v uživanje, se vpišeta 
lastnikovo in uživalčevo ime. Če je lastnik zgTadbe 
pravna oseba, se. vpiše popolni naziv pravne osebe. 

Ce je zgradba zemljiškoknjižno ali tapijski raz
deljena med več lastnikov horizontalno aH vertikal
no, ee vpiše vsak del posestva v popisni list posebe, 
kakor bi šlo za en objekt, če nima vsak del tako 
razdeljene zgradbe svoje posebne hišne številke, se 
vpiše hišna številka v obliki ulomka tako, da se 
navede, če je razdelitev vertikalna, številka onega, 
čigar je desni del zgradbe, z rimsko ednico itd. proti 
levemu krilu hiše (n. pr.: N. N., ulica št. 10/1); če 
pa je razdelitev horizontalna, pomeni rimska šte
vilka posest nadstropja. Za vsakega lastnika tako 
razdeljene zgradbe se sestavi tudi poseben popisni 
katastrski list. 

Če stoji zgradba v okolišu dveh občin, se popiše 
v oni občini, v kateri stoji večji del. 

Izvzemši primere po drugem odstavku tega člena, 
se smatrajo za en davčni predmet vse one zgradbe, 
ki so oznamenovane z isto hišno številko. Za en 
davčni predmet se smatra tudi ona zgradba, ki je 
oznamenovana z več hišnimi številkami zato, ker je 
zgrajena na združenih stavbiščih. 

Za samostalen davčni objekt se smatrajo tudi 
one zgradbe, ki so dobile z razdelitvijo posestva ali 
po drugi pravni poti novega lastnika, najsi niso še 
dobile svoje samostalne hišne številke. V tem pri
meru obdrži objekt staro hišno številko, dokler ne 
dobi nove; vendar pa se mora navesti poleg nje tudi 
činjenica, da je davčni objekt samostalen. 

Člen 11. 

V popisnem listu je treba navesti, koliko stano
vanj in koliko odprtih prostorov je v zgradbi, potem, 
koliko sob in postranskih oddelkov ima vsako stano
vanje in kam drže prostori (na ulico, hodnik, dvo
rišče). 

Za sobo se smatra vsak oddelek, ki je urejen za 
prebivan© ali ki se mu vidi iz gradbene konstruk
cije, da je namenjen za prebivanje. Odprti prostori 
so oddelki z vrati na ulico ali na dvorišče ali na 
hodnik (pasažo, prehod), ki so urejeni ali se uporab
ljajo za izvrševanje obrata ali poklica. 

V popisni list se vpišejo tudi zgradbe, ki jim je 
dovoljena začasna davčna olajšava; pri tem je treba 
preizkusiti točnost in rok, do katerega velja začasna 
olajšava. Popisni list podpiše po!;eg popieovalnih 
organov tudi davčni zavezanec. 

Člen 12. 
V krajinah, kjer obstoji kataster zgradb, se se

stavijo popisni listi po dosedanjih katastrskih opera
tili, kolikor obsezajo ti vse podatke, predpisane v 
tem pravilniku. Vendar pa mora tudi v tem primeru 
davčno oblastvo predhodno preizkusiti te podatke 
in popraviti eventualne pogreške. 

Člen 13. 
Popisni in katastrski listi se sestavljajo po urad

nem obrazcu. 
Člen 14. 

Vaak objekt ima svoj popisni in katastrski Ust. 
Pravilno izpolnjeni listi se urejajo po hišnih števil
kah in po krajevnih razmerah: mestnih okrajih, uli
cah, vaseh in seliščih. Tako urejeni katastrski listi 
sestavljajo kataster zgradb v dotični občini, dotič
nom mestu aH letovožču. 

Poleg katastra vsake občine (vsakega mestnega 
okraja) je treba sestaviti in voditi abecedni popisnik 
o imenih davčnih zavezancev in navesti v njem šte
vilko katastrskega lista. Tako sestavljen kataster 
zgradb v vsaki občini (vsakem mestnem okraju) je 
treba zaviti v močnejši papir ter zapisati nanj občino, 
(mestni okraj), za katero je kataster sestavljen, in 
odstotek odbitka po členu 36. zakona. 
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II. Katastrska evidenca. 

Člen 15. 

Katastrska evidenca ima nalogo, stalno zasledo
vati, ugotavljati in zapisovati take izpremembe v 
davčnem objektu in subjektu, zaradi katerih davčna 
obveznost nastane, se izpremeni, prestane aH preide 
na koga drugega, da se more tudi zgradarina pra
vilno razporejati, popravljati, prenašati aH predpis 
davka idknjiževati. 

Člen 16. 
Izpremembe, ki vplivajo na osebno ali predmetno 

davčno obveznost, so te-le: 
1.) nastanek novega davčnega predmeta (novi 

objekti); 
2.) izprememba lastnikovega pokHca, ki vpHva 

na davčno obveznost (n. pr.: Kmetovalec, ki se za
čne trajno baviti z obrtom, trgovino itd., izgubi pra
vico do oprostitve po členu 32., točki 15., zakona); 

3.) izprememba lastnika, uživalca aH nasledstve-
nega zakupnika (s prodajo, podaritvijo, podedova-
njem, zameno itd.); 

4.) izprememba v davčnem predmetu samem 
(n. pr.: če se postavijo novi deli v višini, širini, ali 
če se poderejo obstoječi, itd.); 

5.) izpremembe v mejah sreza, občine, letovišča 
iin kopališkega okoliša, odnosno okoliša mest in 
trgov; 

6.) proglasitev izvestnih območij za. mesta, kopa-
Hšča, letovišča ali obratno njih proglasitev za vasi; 

7.) izpremembe, zaradi katerih se pridobi aH iz
gubi pravica do trajne davčne oprostitve (člen 32.); 

8.) izpremembe ob začasni davčni olajšavi. 

Člen 17. 
Izpremembe v objektu, odnosno subjektu, so 

take, ki jih morajo prijavljati davčni zavezanci sami, 
in take, ki se morajo ugotavljati uradoma. 

Davčni zavezanci morajo prijavljati vse izpre
membe, navedene v točkah 1.), 2.) in 4.) člena 16. 
tega pravilnika, izpremembe v točkah 7.) člena 16. 
tega pravilnika pa po odredbah člena 32. zakona, 
poslednjih dveh odstavkov. 

Vse ostale izpremembe ugotavljajo in vpisujejo 
davčna oblastva uradoma; vendar pa morajo preiz
kušati tudi one prijave, ki jih predlagajo o istih pri
merih davčni zavezanci sami. 

Člen 18. 
Izpremembe davčnega zavezanca (člen 16., toč

ka 3., tega pravilnika), ki nastanejo z izpremembo 
v lastninski pravici, v pravici uživanja ali v pravici 
nasledstvenega zakupa., morajo priobčevati oblastva, 
ki sodelujejo pri prenašanju (člen 39. zakona), davč
nemu oblastvu. Prav tako morajo obveščati ob
lastva, ki izdajajo dovolila za gradnjo aH uporabo 
dovršenih zgradb, o izdanih do volilih davčno ob
lastvo (člen 39. zakona). 

Člen 19. 
Izpremembe, ki vpHvajo na davčno obveznost (po 

členih 31. in 32. in predposlednjem odstavku člena 
37., П., zakona), se morajo prijaviti v 30 dneh od 
dne, ko je izprememba nastala. Če se kdo ne drži 
tega roka, ga zadenejo, po značaju dotičnih izpre-
memb, posledice, regulirane z zakonom. 

Izpremembe se prijavljajo ustno na zapisnik aH 
pa s pismeno vlogo pri pristojnem davčnem obla
stvu. Predpisana taksa v kolkih se pobira, kadar 
se prijavlja ali zahteva trajna oprostitev ali začasna 
davčna olajšava. 

Davčna oblastva se morajo tudi uradoma brigati 
za izpremembe in, če zvedo zanje, postopati po za
konu zoper davčne zavezance in oblastva, ki jih 
niso prijavila uradoma. 

Po predloženih prijavah in uradnih priobčitvah 
izprememb preizkušajo davčni organi izpremembe 
tudi na licu mesta, če se pokaže potreba za to. 

Člen 20. 

Izpremembe se smejo vpisovati v register samo 
na podstavi sklepa, odnosno odloka, dotičnega ob
lastva; pri tem se тота navesti številka akta, s ka
terim se dovoljuje vpis izpremembe. 

Izprememba v osebi lastnika zgradbe, uživalca, 
odnosno nasledstvenega zakupnika, se izvede v kata
strskem Ustu tako, da se prečrta ime prejšnjega za
vezanca in vpiše podnje ime novega. Če se zgradba 
razdeU, se osnuje za vsakega zavezanca nov kata
strski Hst namesto starega skupnega. 

Izprememba v objektu (zgradbi) se vpiše v do
tične razpredelke katastrskega Usta, in sicer: če ae 
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je število prostorov povečalo, s tem, da se pripiše 
število novih oddelkov; če pa se je število prostorov 
zmanjšalo, se vpiše število odpadlih prostorov v do
tični stolpec. Čez katastrski list je treba zapisati 
razlog, zakaj je objekt odpadel («podrt», «pogorel» 
itd.), in številko akta, po katerem se je to ugotovilo. 

Če nastane izprememba v mejah okoliša, se mo
rajo poslati dotičnemu davčnemu oblastvu katastr
ski listi onih zgradb, ki so pripadle pod njegovo pri
stojnost. Če se izpremeni mejni obseg občine, od
nosno okoliš mesta, trga, kopališča, letovišča samo 
tako, da je ostal še nadalje v mejah istega davčnega 
oblastva, se prenesejo katastrski listi dotičnih 
zgradb v kataster občine, odnosno mesta aH mest
nega' okraja, kamor eo pripadle. 

Če je pridobil objekt pravico do trajne davčne 
oprostitve (člen 32. zakona) ali se je izpremenil v 
objekt, ki se ne smatra za zgradbo (drugi odstavek 
člena 30. zakona), se zapiše čez katastrski list: «traj
no oproščen», odnosno: «nima obeležja zgradbe» in 
se navede številka akta, po katerem se je to ugoto
vilo. Začasna davčna olajšava (po členu 37., II., za
kona) se vpiše v katastrski Hst tako, da se točno 
navede, na katere dele zgradbe se nanaša olajšava, 
od katerega'do katerega dne traja, in številka od
loka, s katerim je bila odobrena. 

Če izgubi objekt pravico do toajne oprostitve, se 
osnuje zanj katastrski list in se vloži v kataster. 

Člen 21. 
Če se pojavi nov objekt, osnuje davčno oblastvo, 

ko je preizkusilo prijavo, katastrski Hst za zgradbo; 
če pa se je obstoječi objekt samo razširil, dopolni 
samo prejšnji Hst z novim stanjem. Ce se postavi 
namesto podrte aH pogorele zgradbe nova, se osnuje 
nov katastrski list. V tem primeru se mora stari 
katastrski Hst, čez katerega' se zapise: «podrta», 
«pogorela» itd., vzeti iz katastra in hraniti posebe 
še najmanj dve leti. 

Člen 22. 
Za točno voditev katastra zgradb in vzdrževanje 

njegove evidence sta odgovorna: šef davčnega ob
lastva prve stopnje in uradnik, ki mu je poverjena 
voditev katastra. Oba morata zasledovati in preiz
kušati vse izpremembe v davčnih objektih, skrbeti 
za to, da je kataster slika faktičnega stanja davčnih 
objektov, ter opozarjati davčne zavezance z občas
nimi razglasi, odnosno dopisi, naj prijavljajo pravo
časno in točno vse izpremembe, ki vplivajo na 
davčno obveznost. 

Činjenice, ki vplivajo na davčno obveznost, se 
vpisujejo na zadnjo stran katastrskega lista, če niso 
določeni zanje razpredelki v listu samem. 

Člen 23. 
Izpremembe, ki vplivajo na davčno obveznost, ;e 

morajo vpisati v kataster takoj, ko se zvedo. 

Člen 24. 
S prvhu katastrskim popisom objektov in čimje-

nic, ki vpHvajo na davčno obveznost, je treba začeti 
dne 1. oktobra 1928.; dovršiti pa se mora: v krajih, 
Id imajo do 5000 prebivalcev, do dne 20. oktobra, v 
krajih s preko 5000 do 10.000 prebivalci do due 
30. oktobra, s preko 10.000 do 20.000 prebivalci do 
dne 15. novembra, s preko 30.000 do 50.000 prebi
valci do dne 30. novembra, s preko 50.000 prebivalci 
do dne 15. decembra. 

Ko poteče popisovalni rok, se morajo popisni m 
katastrski Usti urediti in popisnik imen sestaviti naj-
kesneje v 15 dneh, tako da je mogoče po tem kata
stru kontroHrati tudi prve katastrske prijave, ki se 
zahtevajo od davčnih zavezancev po členu 34. no
vega zakona o noposrednjih davkih. 

V B e o g r a d u , dne 29. avgusta 1928.; 
št. 107.000 (G. D. P.). 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s.r. 

3 6 9 . 
Odločba o razvrstitvi učiteljic na Ženskih 
strokovnih Šolah in učiteljic ženskih roč
nih del na meščanskih in osnovnih šolah. 

S členom 1. uredbe o razvrstitvi in porazdelitvi 
civilnih uradnikov in ostalih državnih uslužbencev 
— oddelek ministrstva za presveto — niso raz
vrščene učiteljice na ženskih strokovnih šolah in uči
teljice ženskih ročnih del na meščanskih in osnovnih 
šolah. 
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Zaradi tega odločam na podstavi člena 4. uredbe 
o razvrstitvi in porazdelitvi civilnih uradnikov in 
ostalih državnih uslužbencev: 

Učiteljice na ženskih strokovnih šolah in učite
ljice ženskih ročnih del na meščanskih in osnovnih 
šolah se razvrščajo po skupinah Ш. kategorije po 
nastopnem redu: 

v 1. skupino: s lo leti državne službe; 
v 2. skupino: z 10 leti državne službe: 
v 3. skupino: s 5 leti državne službe; 
v 4. skupino: vse one, ki vstopijo prvič v dr

žavno službo, z dostavkom. da smejo priti na polo
žaj učiteljic ženskih strokovnih šol kakor tudi uči
teljic ženskih ročnih del na meščanskih in osnovnih 
šolah one osebe, ki imajo izobrazbo, določeno v dru
gem odstavku člena 11. uredbe o razvrstitvi in po
razdelitvi civilnih uradnikov in ostalih državnih 
uslužbencev. 

V B e o g r a d u , dne 18. maja 1928.; 
S. N. br. 42.895. 

Minister za prosveto: 
M. Grol s. r. 

370. 
Odločba» s katero se podaljSnje rok za 
uporabljanje ugodnosti iz občih opazk 

k XV. delu uvozne carinske tarife.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi sem odredil: 
Rok. določen z razpisom C. br. 14.230 z dne 

12. aprila 1928.** in podaljšan z razpisom C. br. 
34.065 z dne 7. septembra 1928.,*** po katerem so 
imeli uvozniki pravico, obvestiti do dne 30. septem
bra 1928. generalno direkcijo carin o izvršenih na
ročilih, ki ne prispejo neposredno na njih ime, se 
podaljšuje do vštetega dne 31. decembra 1928. 

V B e o g r a d u , dne 27. oktobra 1928.; 
C. br. 40.680. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s.r. 

371. 
Odločba ministra za finance, 

da теЦа § 87. zakona o pokojninskem savaro-

Tanja nameičencev za Slovenijo in Dalmacyo 
l e nadalje.* 

Na podstavi pooblastitve v točki 15.) člena 6. 
zakona o taksah je odredil gospod minister za fi
nance z odločbo z dne 22. oktobra 1928., št. 89.859, 
da še nadalje velja § 87. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dalmn-
cijo, ki se glasi: 

i «Z omejitvijo, natančneje označeno v členu IV. 
bivšega avstrijskega zakona z dne 16. decembra 
1906.. drž. zak. št. 1 iz leta 1907., v obliki cesar
skega ukaza z dne 25. junija 1914., drž. zak. št. 138., 
jo pokojninski zavod oproščen davka na pridobnino 
in rentnino. 

Pač pa so dohodki, ki jih izplačuje katerikoli no
silec zavarovanja, po določilih bivšega avstrijskega 
zakona z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 220, v 
besedilu bivšega avstrijskega zakona z dne 23. ja
nuarja 1914., drž. zak. št. 13 (novela o osebnih dav
kih), zavezani dohodnini in placarmi, in sicer tako, 
da jih odbija izplačujoča blagajna. 

Vse obravnave in listine, potrebne za osnovo m 
ureditev pravnih razmer med pokojninskim zavo
dom na eni strani in njegovimi člani (službodajniki 
in nameščenci) na drugi strani, so proste kolkovine 
in neposrednjili pristojbin, dokler preskrbninski užit
ki, ki jih je zagotovil pokojninski zavod, ne pre-
sezajio normalne izmere (§§ 4., 5., 8., 11., 12., 16., 
19.). Ta ugodnost se ne razteza na prostovoljno za
varovanje, dopustno po § 28., onih oseb, ki so se 
naknadno uradoma izločile iz zavarovanja, ker ni 
bilo dolžnosti zavarovanja. Na pokojninski zavod 
se uporabljajo določila bivšega avstrijskega zakona 
z dne 15. aprila 1886., dfž. zak. š t 51. kolikor ob-
sezajo ugodnosti glede ikolkovin in pristojbin.» 

Iz generalne direkcije davkov v Beogradu, 
dne 25. oktobra 1928.; št. 89.859. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 10. novembra 1928., št. 263/LXXXVI. 

** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 126/40. 
*** Utadni list z dne 2i2. septembra 1928., št. 320/91. 

3 7 2 . 
Pojasnilo k odločbi o prodajanju inozem

skih plačilnih sredstev.* 
Gospod minister za finance je izdal pod L br. 

22.592 z dne 7. novembra 1928. to-le pojasnilo k. 
svoji odločbi I. br. 2437 z dne 24. septembra 1928.: 

«Z odločbo I. br. 2437 z dne 24. septembra. 1928., 
ki je natisnjena v izredni izdaji «Službenih Novin» 
z dne 4. t. m.,** se je nadomestila odločba I. br. 
35.610 z dne 13. decembra 1924. s tem, da smejo 
prodajati pooblaščene banki? in pooblaščene menjal
nice našim državljanom in inozemskim državljanom, 
ki žive stalno v, naši državi, za njih osebne potrebe 
inozemska plačilna sredstva do največ 500 dinarjev 
enkrat na mesec brez specialne odobritve general
nega inspektorata, zgolj na njih osebne legitimacije. 

Za. zneske inozemskih plačilnih sredstev, večje 
od 500 do največ 3000 dinarjev enkrat na mesec, mo
rajo imeti osebe, ki so v upravljanju svojih osebnih 
potreb samostalne, legitimacije, ki jih dobivajo pri 
pristojnih finančnih oblastvih in ki veljajo za leto 
dni. 

Pooblaščene banke in pooblaščene menjalnice 
morajo vpisati vsako tako prodajo v register kakor 
ostale prodaje ter postopati po členu 4. pravilnika o 
reguliranju prometa z devizami in valutami; prodaje 
na legitimacije pa morajo vpisovati tudi v legiti
macije.» 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 13. novembra 1928.; I. br. 22.592. 

373. 
Odločba glede veterinarske fakultete 

v Zagrebu.*** 
Gospod minister za prosveto je odobril z odločbo 

P. br. 18.224 z dne 12. novembra 1928. na predlog 
rektorata univerze v Zagrebu št. 5566 z dne 5. no-
vembra 1928., da se premesti na veterinarski fakul
teti v Zagrebu predmet «higiena mesa in mleka» iz 
VI. in VII. semestra v VIL in VIII. semester. 

3 7 4 . 
Popravek k pravilniku o delovanju, redu 
in pouku na državnih tehniških srednjih 

Šolah. 
V tem pravilniku (Uradni list z dne 13. oktobra 

1928., št. 331/97) se mora glasiti zadnji odstavek 
člena 81. pravilno tako-le: 

Učenec, ki ima med semestrom več nego 35 ne
opravičenih ur, izgubi pravico do nadaljnjega šolanja 
za to šolsko leto; o tem odloči celokupni učiteljski 
zbor. 

3 7 5 . 
Popravki k uredbi o organizaciji finančne 
stroke in službe finančnega upravnega 

oblastva. 
V tej uredbi (Uradni list z dne 15. novembra 

1928., št. 364/107) naj se izvedejo nastopni popravki: 
V členu 12. pod 1.6.) naj stoji v četrti vrati na

mesto besede: «izplačevanje» beseda: «odplače
vanje». 

V zadnjem odstavku člena 20. naj stoji: v sedmi 
vrsti namesto besede: «preknjiževatil» beseda: 
«vknjižiti», v osmi vrsti pa namesto, besede: «po
znejše» beseda: «zadnje». 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 17. novembra 1928., š t 269. 

** Uradni list z dne 13. novembra 1928., š t 363/ 
/106. — To odločbo pod št. 363/106 je treba dopol
niti v četrti vrsti drugega odstavka za besedama: 
«plačilna sredstva» z besedami: «za; njih osebne po
trebe». 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 17. novembra 1928., št. 269. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 2521/8. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje posle je odobrilo z od
lokom z dne 30. junija 1928., SI. br. 2669/28, pre
mestitev logaškega sreakega poglavarstva iz Go-
renjega Logatca v Dolenji Logatec. 

Preselitev imenovanega sreskega poglavarstva se 
je izvršila koncem meseca oktobra t. L in sresko 
poglavarstvo jo začelo poslovati z dnem 1. novem
bra 1928. v Dolenjem Logatcu. 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodoplvec s. r. 
L. br. 863. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Andrej A r n š e k, zdravnik bratoveke skJađ-

nice v Hrastniku, je bil vpisan v imenik zdravniške 
zbornice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1928. 
Po odredbi velik9ga župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s.r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 1119/13/28—1. 2314 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo no

tarja Števa S i n k a v Škof ji Loki na, njegovo proš
njo v imenik kazenskih zagovornikov svojega 
okoliša. 
Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 19. novembra 1928. 

Preds, 745/4/28—2. 
Razpis. 

3—1 

Pri okrožnem sodišču v Mariboru se odda m e 
s t o j e t n i š k e g a p r i p r a v n i k a v 5. skupini 
П. kategorije. 

Prosilci morajo imeti izobrazbo, predpisano v 
členu 6./II. uradniškega zakona za II. kategorijo 
državnih uradnikov. 

Svojeročno spisano prošnje, pravilno kolkovano 
in opremljene po členu 12. uradniškega zakona, naj 
se vlože do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. novembra 1928. 

S 9/28—45. 2317 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Vitomir D o l i n š e k , trgovec v 

Celju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 9/28 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila) vsa masa razdeljena. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 14. novembra 1928. 

S 13/28—28 kk. 2316 

Sklic zbora upnikov. 
Prezadolženec: Ignacij Z e l e n k o , trgovec z 

usnjem v Ptuju. 
Na predlog prisilnega upravnika, Jakoba To-

biasa, odnosno Martina. Vrabla, trgovca v, Ptuju, kot 
konkurznega upnika, se sklicuje zbor upnikov na 
dan 3 0. n o v e m b r a 19 28. ob pol petnajstih pri 
tem sodižču v sobi št. 16. 

Razpravljalo se bo o predaogu prisilnega uprav
nika Jakoba Tobiasa, odnosno Martina Vrabla, da 
bi se razveljavila pogodba, sklenjena med koakurz-
nim skladom in imenovanim. Martinom Vrablom, po 
kateri prevzame Martin Vrabl vso konkurzno maso 
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za 35.000 Din, odnosno da bi se odpustil Martinu 
Vrablu na tej kupnini znesek 5000 Din. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 19. novembra 1928. 

C 443/28, C 445/28 in C 446/28. 2311 

Oklic 
Jožef Makse, užitkar v Vrhpeči št. 19, Jožef 

Makse in Franc Makse v La Salle-i, Dis. (Amerika), 
po pooblaščencu Jožefu Makšetu, so vložili zoper 
Josipa Š k u f c o, posestnika v Vrhpeči št. 19, sedaj 
nekje v Argentiniji, tožbo zaradi 1000 Din, 2100 Din, 
3750 Din in 1250 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Josipa Skufce neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Smolik, sodni ofieial v p. 
v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 6. novembra 1928. 

T 41/28—2. 2308 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jere U r a n i č e v e , dekle na Suhi 
št. 20, so uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih 
vložnih knjižic, ki ju je prosilka baje izgubila: 
Vložni knjižici Mestne hranilnice v Kranju, in sicer: 
št. 30.674 na ime: Uranič Marija v Kokrici št. 23 z 
vlogo 3580 Din in št. 81.810 na ime: Rogelj Jera na 
Suhi št, 16 z vlogo 3800 Din. 

Imetnik teh vložnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
(o objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem 
rolcu izreklo, da sta vložni knjižici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 12. septembra 1928. 

T 42/28—2. 2309 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frančiške U r a n i č e v e , posestni

kov e hčere na Kokriçi št. 23, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopnih vložnih knjižic,, ki ju. je 
prosilka baje izgubila: Vložni knjižici Mestne hra
nilnice v Kranju, in sicer: št. 30.675 na ime: Uranič 
Frančiška v Kokrici št. 23 s hranilno vlogo 5280 
Din in št. 31.809 na ime: Uranič Helena v Kokrici 
št, 23 s hranilno vlogo 3800 Din. 

Imetnik teh vložnih knjižic se poživijo, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
te objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da sta vložni knjižici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 12. septembra 1928. 

T 43/28-72. 2310 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije J u r j e v č i č e v e v Ljubljani, 

Židovska stoza št. 3, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica Mestne hranilnice ljub
ljanske v Ljubljani št. 166.529 v začetni vrednosti 
2500 Din. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
te objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 12. septembra 1928. 

T 36/28—3. 2307 

Amortizacija. 
Na prošnjo Jakoba J a n a , posestnika v Pod-

homiu, pošta Gorje pri Bledu, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih delnic, ki jih je prosilec baje 
izgubil: 60 delnic Zadružne gospodarske banke, eks
poziture na Bledu, in sicer: 10 (št. 2601 do 2610), 
20 (št. 58.686 do 58.705), 30 (št. 104.601 do 104.630) 
—• vse po 400 K in na- ime: Jakob Jan. 

Imetnik teh delnic se posivilje, naj uveljavi svoje 
pravice v e n e m l o t u o d dne te objavo v Uradnem 
listu, sicer bi se po tem roku izreklo, da so del-
lûce brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 19. septembra 1928. 

Ne 176/28—2. 2254 3—3 
Amortizacija. 

Na predlog Marije P o n i k v a r j e v e , posest-
nikove žene na Gorenjem Jezeru š t 18, se uvaja po
stopanje za amortizacijo hranilne knjižice Kmetske 
hranilnice in posojilnice v Starem trgu pri Ložu, 
r. z. z n. z., št. 2838 z vlogo 11.427 Din 65 p, ki je 
prosilki baje zgorela. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, 
ko se razglasi ta oklic, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je hranilna knjižica neveljavna. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 6. novembra 1928. 

E 2373/28—10. 2340 

Dražbeni oklic. 
. Na predlog. Ivana S a j o! vii ca., posestnika v 

Tremerju, bo dne 12. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nopremičnin: I. zem
ljiška knjiga Sv. Pongrac, vi. št. 13: hiša z gospo
darskimi poslopji, priteklinami in zemljiškimi par
celami, cenilna vrednost 55.401 Din 85 p, najmanjši 
ponudek 36.934 Din 60 p; П. zemljiška knjiga Sveti 
Pongrac, vi..št. 92, in zemljiška knjiga Sv. Neža, 
vi. št. 70: zemljiške parcele, cenilna vrednost 
24.991 Din 60 p, najmanjši ponudek 16.661 Din 20 p. 

K nepremičnini ad. I. spadajo te-le pritekline: 
1 mlatilnica, 2 voza, 2 stiskalnici, 1 rezilni stol, 
3 sodi in drugo gospodarsko orodje v skupni cenimi 
vrednosti 2172 Din. 

Pod najmanjšim pbnudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: ad I. 5540 Din, ad П. 2499 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 

dne 25. oktobra 1928. 

E 2345/28—10. 2341 

Dražbeni oklic 
Na predlog Ivana L i p e j a, trgovca v Storah, 

bo dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem, odobrenih 
pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Za-
grad, vi. št. 414 (travnik v izmeri 1351 m2), cenilna 
vrednost 8106 Din, najmanjši ponudek 8106 Din. 

Pod najmanjšim ponuđkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 810 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. oktobra 1928. 

E 456/28—10. 2342 

Dražbeni oklic 
Dne 10. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Crna, vi. št. 35 (hiša, v Pod-
studencu z gospodarskim poslopjem in 16 zemlji
škimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 50.686 Din; najmanjši ponu
dek: 33.792 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
T dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 8. novembra 1928. 

E 664/28—8. 2343 

Dražbeni oklic 
Dne 5. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Črna, vi. št. 19 in 105. 

Cenilna vrednost: 92.990 Din; vrednost priteklin: 
3540 Din; najmanjši ponudek: 59.370 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dotori veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 10. novembra 1928. 

E 601/28—12. 2285 
Dražbeni oklic 

Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Stranice, vi. št. 56, 185 
in 172. 

Cenilna vrednost: 13.755 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 1000 Din; najmanjši ponudek: 10-000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, deer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 3. novembra 1928. 

E 7/28—12. 

Oklic 
2324 

Dražbeni oklic z dne 23. oktobra 1928., E 7/28-7 
(Uradni list 103 z dne 3. novembra 1928. [stran 711.]), 
s katerim se je določila dražba zemljišča vi. št. 103, 
katastrska občina Opale, na dan 26. novembra 1928. 
v Brekovcih pri Žireh, se preklicu je. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 12. novembra 1928. 

E 3665/28—16. 2100 

Dražbeni oklic 
Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sv. Magdalena, vi. št. 327. 

Cenilna vrednost: 104.253 Din 50 p; najmanjši 
ponudek: 52.126 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. oktobra 1928. 

E 7091/28—7. 2237 

Dražbeni oklic 
Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v. sobi št. 27 dražba nepremič-
nin: zemljiška knjiga mesto Maribor, vi. št. 176. 

Cenilna vrednost: 34.260 Din 75 p; najmanjši po
nudek: 17.130 Din 37 p. 

Pravice, ki n» bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljata 
glede nepremičnin v. škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 27. oktobra 1928. 

E 6805/28—7. 2244 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Pekre, 
vi. št. 36. 

Cenilna vrednost: 9700 Din 10 p; najmanjši po
nudek: 6466 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 29. oktobra 1928. 

F. 1770/28. 2270 

Dražbeni oklic 
Dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjigu za davčno občino Ptujsko goro, vi. 
št. 37. 

•i;iži.^.c *is> '.' dužu 
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Ceniliia vrednost: 5652 Din; najmanjši pomidek: 
8768 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo, zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 23. oktobra 1928. 

2322 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 

895. Sedež: Graben. 
Besedilo firme: A. Oblak & Co., lesna trgovina, 

družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z lesom na debelo in 

na drobno, nakupovanje, prodajanje, izvažanje in 
uvažanje stoječega ali posekanega, obdelanega ali 
neobdelanega lesa, drv in oglja kakor tudi vseh 
izdelkov iz lesa za lastni ali za tuj račun. 

Osnovna glavnica znaša 60.000 Din. 
Poslovodji: družbenika Anton Oblak, h. št. 3, in 

Leopold Sparovic, h. št. 1 — oba lesna trgovca v 
Grabnu (pošta Ortenek). 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak poslovodja 
samostojno. 

Ffrma se podpisuje tako, da pristavlja njenemu 
napisanemu, natisnjenemu ali štampiljiranemu bese
dilu svoj podpis po en poslovodja. 

N o v o m e s t o , dne 13. novembra 1928. 

896. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanske Steyr - tovarne v 

Ljubljani, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 
1.) proizvaja in montira avtomobile, navadna in 

motorna kolesa in motorje in drugačne dele strojev, 
karoserije po tipih, ki jih proizvaja firma Steyr-
Werke, A.-G., Wien, nadalja napravi ja in vzdržuje 
klonice za avtomobile (garažiranje), vzdržuje in po
pravlja avtomobile in karoserije kakor tudi vse 
druge proizvedene predmete; 

2.) proizvaja in montira akumulatorje in njih 
skladne dele po tipih, ki se proizvajajo v tvornicah 
firme Steyr-Werke, A.-G., Wien; 

3.) pridobiva, ustanavlja, zakupuje in daje v za
kup vse naprave, tvornice, klonice in druge nepre
mičnine, ki služijo gorenjim ali v to stroko spada-
jočim namenom, ter se vsakovrstno udeležuje pri 
takih podjetjih; 

4.) izvršuje vse trgovinske posle in obrte, ki slu
žijo pospeševanju prej navedenih namenov; 

5.) ustanavlja podružnice, razpečavališča in pro-
dajališča v tuzemstvu in v inozemstvu. 

Družbena pogodba z dne 12. oktobra 1928., posi, 
št. 7179. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 1,000.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: ing. Hans Sääf, generalni ravnatelj na 

Dunaju, XIII., Maximstrasse 12. in Oskar Schweick-
hardt, industrijec v Vinarijah pri Konjicah. 

Družbo zastopata in njeno firmo, ki je lahko po 
komerkoli napisana ali natisnjena, podpisujeta po 
dva poslovodji kolektivno tako, da postavljata pod 
njeno napisano ali odtisnjeno besedilo svoja imenska 
podpisa. Ce se postavi eden ali več kolektivnih pro-
kuristov, lahko zastopa družbo in podpisuje firmo 
tudi en poslovodja kolektivno z enim prokuristom, 
ki pa mora podpisovati vedno s pristavkom, označu-
jočim prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 10. novembra 1928. 

897. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Nograšek & Co., družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 
a) razpečava Mazove računalke, Jazzove dru

žabne igre in Butzove kipobrane; 
b) nakupuje in uvaža zgoraj navedene predmete 

in vse potrebščine, ki se nanašajo nanje; 
c) zastopa firme, ki se bavijo z izdelovanjem in 

prodajanjem predmetov, navedenih pod a) in b); 
d) zastopa in eksploatira patente vseh vrst. 
Družbena pogodba z dne 22. oktobra 1928., posi. 

št. 7167. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 

Poslovodji: Drago Černjava, imetnik trgovinske 
agenture v Ljubljani, Stara pot št. 1, in Andrej No
grašek, uradnik Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani, 
Janševa ulica št. 1. 

Družbo zastopata in zanjo podpisujeta skupno 
ali po dva poslovodji ali pa en poslovodja in en Pro
kurist — le-ta vedno s pristavkom, ki označuje pro
kuro — tako, da postavljata pod besedilo firme, ki 
je lahko po komerkoli napisano, natisnjeno, s stro
jem napisano ali s štampiljko odtisnjeno, kolektivno 
svojeročna znaka. 

L j u b 1 j a n a, dne 6. novembra 1928. 

898. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Reicher & Turk. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

I. novembra 1928. 
Družbenika: Josip Turk, lesni tTgovec, in Eia 

Reicher, žena lesnega trgovca — oba v Ljubljani, 
Vidovdanska cesta št. 3. 

Za zastopanje sta upravičena rečeni družbenik in 
rečena družbenica samostojno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisuje rečeni 
družbenik ali rečena družbenica. 

L j u b l j a n a , dne 6. novembra 1928. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

899. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Izdelovalnica slovenskih in švi

carskih vezenin, dnižba z o. z.: 
Izbrisala sta se poslovodja Anton Vovk in Proku

rist Ljubomir Djinovski; vpisal pa se je poslovodja 
Ljubomir Djinovski, bančni direktor v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 3. novembra 1928. 

900. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Ljudevit Marx, tovarna lakov, 

d. d.: 
Vpisala sta se upravna svetnika ing. Dušan Ser-

nec, minister n. r. v Ljubljani-na Bledu, in Gerard 
Keller, ravnatelj v Gaadnu pri Mödlingu, odnosno v 
Amsterdamu: izbrisal pa se je upravni svetnik Vik
tor Bračič, ker je umrl. 

L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

901. Sedež: Grosuplje. 
Besedilo firme: Mehanična vrvarna, terilnica lanu 

in konoplje ter predilnica Anton Šinkovec, d. d.: 
Besedilo firme odslej: slovenski: Tovarna mo

tvoza in vrvarna, d. d., Grosuplje pri Ljubljani; 
srbsko-hrvatski: Fabrika konopa i užeta, a. d., Gro
suplje kod Ljubljane. 

Sedež odslej: Grosuplje pri Ljubljani. 
Iz upravnega sveta so izstopili Leon Matajc, ing. 

Karel Polak, Vinko Resman in Anton Šinkovec; v 
upravni svet pa so vstopili Ivan Korenčan, vele-
tržec v Ljubljani, Vinko Hudovernik, lesni industri
jec v Radovljici, in dr. Fran Pavlin, ravnatelj Ljub
ljanske kreditne banke v Ljubljani. 

Delniška glavnica, zvišana na, Din 2,500.000-— 
in razdeljena na 25.000 delnic à nom. Din 100—, 
ki so bile v gotovini popolnoma vplačane in so se 
glasile na imetnika, se je znižala po sklepu občnega 
zbora z dne 18. maja 1928., ki ga je odobril veliki 
župan ljubljanske oblasti z odlokom O. br. 2422/2 z 
dno 21. julijja 1928., na Din 250.000—, razdeljenih 
na 2500 delnic à nom. Din 100—, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane in se glase na imetnika. 

L j u b l j a n a , dne 6. novembra 1928. 

902. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Čehojug», importna in eksportna 

družba z o. z., agencija in zastopstvo čehoslovaške 
industrije v Ljubljani: 

Izbrisal se je poslovodja Anton Osenar; vpisal pa 
se je poslovodja Rudolf Šturm, trgovec v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 29. 

L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

903. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanske tekstilne tvornice 

Mautner, d. d.: 
Pravne razmere družbe alone odslej na njenih 

pravilih, izpremenjenih v § 5., odstavkih I. in II., 
v § 18., odstavku П., in § 23., prvem stavku; te iz
premembe so bile sklenjene na družbenih rednih obč
nih zborih z dne 25. junija 1926., z dne 30. junija 
1927. in z dne 27. junija 1928. ter odobrene z raz
pisom ministra za trgovino in industrijo z dne 
II . maja 1928., VI. br. 2618, in z odlokoma velikega 
župana ljubljanske oblasti z dne 21. junija 1928., 
0. br. 2339, in z dne 30. septembra 1928., O. br. 3284. 

Novo besedilo § 5., odstavka L, družbenih pravil 
navaja, da je znašala družbena osnovna delniška glav
nica po sklepu ustanovnega občnega zbora z dne 
28. marca 1923. Din 10,000.000-— (deset milijonov di
narjev), razdeljenih na 100.000 (sto tisoč) v gotovini 
popolnoma vplačanih delnic po Din 100-— (sto dinar
jev). Po sklepu rednega občnega zbora z dne 30. ju
nija 1927. in na podstavi izvedene valorizacije znaša 
sedaj delniška glavnica Din 20,000.000— (dvajset 
milijonov dinarjev) ter je razdeljena na 100.000 (sto 
tisoč) delnic po Din 200-—i (dve sto dinarjev), od 
katerih je polovica v gotovini vplačana, druga polo
vica pa je pridobljena zbog valorizacije, izvedene 
po določilih zakona o valorizaciji z dne 7. avgusta 
1926. («Službene Novine» z dne 11. septembra 1926., 
št. 205/LIV). 

Po novem besedilu odstavka П. se sme zvišati ta 
delniška glavnica s sklepom občnega zbora na Din 
30,000.000— (trideset milijonov dinarjev); za na
daljnjo zvišbo pa je treba državne odobritve. 
""" Izbrisal se je član upravnega sveta Ivan Hribar 
v Ljubljani; vpisali po so se člani upravnega sveta 
Leon Souvan, veletržec v Ljubljani; Artur Kuffler, 
veleindustrijee na Dunaju, IX., Michlbeuerngasse 
9 a; Makso Antić, glavni ravnatelj Jugoslovanske 
eskomptne in hipotekarne banke v Zagrebu; dr. Ni
kola Kostrenčić, glavni ravnatelj Jugoslovanske 
banke, d. d. v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1928. 

904. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Konfekcijska industrija! Josip 

Ivančič: 
Besedilo firme odslej: Josip Ivančič. 
Obratni predmet odslej: konfekcijska industrija 

in zafloga manufakturnega blaga. 
Imetnik: Josip Ivančič, trgovec v Ljubljani, Še-

lenburgova ulica št. 1. 
Kor je komanditist izstopil, je prestala biti firma 

komanditna družba; zato je odslej firma trgovca 
poedinca. 

L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

905. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska komercijalna družba 

z o. z.: 
Za prokurista sta bffla imenovana Leopoldina Ur-

bančič, trgovka, in Fran Jorala, zasebni uradnik — 
oba v Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 18. 

Prokurista zastopata družbo kolektivno in pod
pisujeta kolektivno tako, da pristavljata; njenemu 
napisanemu, natisnjenemu aH s štampiljko odtisnje
nemu besedilu svojeročno svoji imeni z dostavkom 
«p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

906. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Petovia», usnjarska industrija, 

d. d.: 
Prokura se jo podelila Adolfu Selingerju, glav

nemu knjigovodji delniške družbe «Petovie» v Ptuju. 
L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

907. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Salus», d. d.: 
Izbrisali so se upravni svetniki-. Mihael Knaflič 

(ker je umiil) in mag. pharm. Miroslav Rozman in 
mag. pharm. Janko Koritzky (ker sta izstopila); vpi
sal pa se je član upravnega sveta dr. Fran Kandare, 
odvetnik v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

908. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Vak», Vnovčevalnica patentov 

in izumov, družba z o. z.: 
Izbrisal se je poslovodja Franjo Vakselj; vpisal 

pa se je poslovodja Pavel Kroupa v Ljubljani, 
Frankopanska ulica št. 21. 

L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

909. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Verbajs, inštalacijsko podjetje, 

družba z o. z. : 
Na občnem zboru z dne 24. oktobra 1928. sta зе 

izpremenili točki «Tretjič» in «Petič» družbene po
godbe z dne 9. novembra 192!7., opr. št. 13.170. 

Po novem besedilu točke «Tretjič» je predmet in 
namen družbe obrtno izvrševanje monterskih in in
stalacijskih del električne luči in vseh električnih 
aparatov. 

Po novem* besedilu točke «Petič» sta imenovana 
za družbena poslovodji Antonija Verbajs in Viktor 
Lovšin, ki zastopata družbo posamič ter podpisujeta 
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zanjo tako, da postavlja pod napisano, natisnjeno 
aJi s štampiljko odtisnjeno besedilo njene firme eden 
izmed njiju svojeročno svoje ime. 

L j u b 1 j a n a, dne 5. novembra 1928. 

.910. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Vode-Reicher-Turk, .lesna trgo

vina: 
Firma se je razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Besedilo likvidacijske firme: Vode-Reicher-Turk, 

lesna trgovina v likvidaciji. 
Likvidatorja sta družbenika Konrad Reicher in 

Vilko Turk. 
Likvidatorja zastopata in podpisujeta firmo vsak 

samostojno. 
L j u b 1 j a n a, dne 12. novembra 1928. 

911. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna banka v Ljubljani: 
Vpisal se je član upravnega sveta Jos. B. Men

ton, avtomotive-inženjer v DetToitu, Mich., Amerika. 
L j u b l j a n a , dne 29. Oktobra 1928. 

912. Sedež: Njivice pri Radečah. 
Besedilo firme: slovenski: Bratje Piatnik — 

nemški: Gebrüder Piatnik: 
Izbrisal se je družbenik Rudolf Piatnik (sen.), ker 

je umrl; vpisal pa se je za družbenika njegov sin, 
Rudolf Piatnik (jun.), industrijec v Budimpešti, 
Rottenbiller-utca 17. 

Novi družbenik zastopa firmo samostojno ter .jo 
tudi samostojno podpisuje. 

N o v o m e s t o , dne 13. novembra 1928. . 

2 3 2 3 Vpisi v zadružni register. 
T, V ]) i s a li sta se nastopni zadrugi: 

913. Sedež: Boštanj. 
Besedilo firme: Zadružna.elektrarna v Boštanju, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato 
1.) dobavlja članom električni tok (silo) iz lastne 

ali tnjp elektrarne na skupni račun in skupno ne
varnost: 

2.) izvršuje za člane potrebne instalacije; . 
3.) dobavlja članom stroje, svetiljke in druge 

predmete, potrebne za razsvetljavo in obrat. 
Opravilni delež znaša 20 Din. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom na zadružni 

•deski. 
Naeelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 

načolništva so: Engelbert Rakovec, župnik v Bo
štanju; Alojzij Drmelj, posestnik in župan v Bo
štanju; Janko Lisec, posestnik v Dolenjem Boštanju 
št. 28; Franc Spitzer, posestniki v Boštanjui št. 3; 
Fran Teras, posestnik v Dolenjem Boštanju št. 9; 
Franc Umek, posestnik v Dolenjem Boštanju št. 13. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

načelništva.. 
N o v o m e s t o , dne 13.novembra 1928. 

914. Sedež: Spodnja Šiška. 
Besedilo firme: Ljudska hranilnica in posojilnica 

v Šiški, registrirana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše

vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti izpod-
bujati varčnost in preskrbovati s svojim zadružnim 
kreditom članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja sredstva, koOikor so po
trebna za dosego zadružnega smotra, s svojim za
družnim kreditom; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso: 
e) eskontira menice. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 1. septembra 

1928. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradovalnici 

in v glasilu Zadružne zveze, «Narodnem gospodar
ju», lahko pa tudi v drugih listih. 

Načelništvo sestoji iz načelnika in osmih odbor
nikov; člani načelništva so: Franc Borštnar, želez
niški nadzornik v Spodnji Šiški (načelnik); Anton 
Štirn, veletržec z vinom v Spodnji Šiški; Jernej 
Kopač, veletržec4 v Ljubljani, Celovška cesta; Josip 
Rajner, železniški uradnik v Spodnji Šiški; Anton 

Kerč, zasebni uradnik v Spodnji Šiški; Franc Šale-
har, poštni uradnik v Spodnji Šiški; Mihael Hafner, 
veletržec v Spodnji Šiški; Anton Babnik, zasebni 
uradnik v Zgornjj Šiški; Ivan Potočnik, kapetan v p. 
v Zgornji Šiški. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo; za
stopa pa jo tako, da se podpisujeta pod njeno firmo 
ali po dva člana načelništva ali pa en član načel
ništva in prokurist. 

L j u b i j a n a, dne 30. oktobra 1928. 

n . V p i s a l e s o s e i z p r e m e-mbe i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

915. Hranilnica in posojilnica v Dragi, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Knaus, po
sestnik v Dragi št. 12; vpisal pa se je novoizvoljeni 
član načelništva Anton Knaus, posestnik v Lazcu 
št. 16. 

N o v o m e s t o , dne 13. novembra 1928. 

916. Delavsko-kmetska matica v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 28. oktobra 1928. 
se jo zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Ivan Baznik, železničar v Ljubljani, 
Karla Магха trg št. 2. 

Besedilo likvidacijske firme: Delavsko-kmetska 
matica v Ljubljani, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje za likvida
cijsko firmo. 

L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

917. Gradbena in kreditna zadruga «Dom in vrt», 
registrovana zadruga z omejeno zavezo s se
dežem v Ljubljani: 

Vpisal se je za načelnika ing. Alojzij Hočevar, 
hidrotehnični inspektor v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

918. Slovenska Socijalna Matica v Ljubljani, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 23. septembra 
1928. se je zadruga razdružua ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Besedilo likvidacijske firme: Slovenska Socijal

na Matica v Ljubljani, r. z. z o. z. v likvidarajL 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
L j u b 1 j a n a, dne 12. novembra 1928. 

919. Kmetijsko društvo v Novem mestu za dekanijo 
Novomesto in okolico, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva France Banič; vpi
sal pa se je novi član načelništva ing. Matko Absec, 
strokovni učitelj na Grmu. 

N o v o m e s t o , dne 6. novembra 1928. 

920. Krajevna zadruga za kmetijski kredit v Piše-
cah, r. z. z n. z.: 

Na občnem zboru dne 1. oktobra 1928. se je skle
nila izprememba zadružnih pravil v členu 1., od
stavku 2., ki se glasi odslej: 

«Sedež zadruge je v Pišecah, srez Brežice, oblast 
ljubljanska; okoliš njenega delovanja pa se Tazteza 
na sela: Pišece, Podgorje, Pavlovo vas: in Dednjo 
vas, občina Pišece.» 

Izbrisala sta se člana upravnega odbora Josip 
Stojan in Ivan Šumrak; vpisala pa sta se člana 
upravnega odbora Vinko Travnikar, posestnik v 
Podgorju št. 16, in Anton Leskovšek, posestnik v 
Pišecah št. 30. Že vpisana člana upravnega odbora 
Karel Ogorevc in Florijan Podgoršek sta büa iz
voljena: prvi za predsednika, dirugi za podpredsed
nika. 

C e l j e , dne 24. oktobra 1928. 

921. Živinorejska in pašna zadruga za selško do
lino, registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Selcih: 

Vpisal se je član načelništva Matija Megušar, po
sestnik v Selcih št. 48. 

L j u b l j a n a , dne. 5. novembra 1928. 

922. Sirarska zadruga v Starih Fužinah, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član naelništva Ivan Pekovec; vpi
sal pa se je član načelništva Franc Odar, posestnik 
v Stari Fužini št. 13. 

L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

923. Ljudska hranilnica in posojilnica v Škof ji Loki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva dr. Janko Arnejo; 
vpisal pa se je član načelništva Jernej Podbevšek, 
župnik v Skofji Loki 

L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

924. Električno-srrojna zadruga v Smarci, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janez Zabavnik; 
vpisal pa se je član načelništva Franc Bore, posest
nik v Smarci št. 64. 

L j u b l j a n a , dne 29. oktobra 1928. 

925. Električna strojna zadruga v Zgornji Šiški, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Matija Perko; vpi
sal pa se je član načelništva Ivan Zakotnik, posest
nik in mestni tesarski mojster v Zgornji Šiški št. 36. 

L j u b l j a n a , dne 29. oktobra 1928. 

Ш. Izbrisala se je nastopna zadruga: 

926. Nabavljalna zadruga javnih nameščencev in 
vpokojencev v Kamniku, T. Z. Z O. Z. V likvi
daciji: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 29. oktobra 1928. 

Razglasi raznih uradov i i oblastev. 
Št. 830/prez. ' * 3—Г 

Razpis. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani razpisuje na tehnični fakul
teti m e s t o p o g o d b e n e g a d o c e n t a za 
s p l o š n o k e m i j o . 

Prosilci, ki se zanimajo za to mesto, naj pošljejo 
prijave do dne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9. rektoratu 
univerze v Ljubljani. 

Prijave je treba opremiti z listinami, ki jih za
hteva člen 12. zakona, o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 16. novembra 1918. 
Rektor: Vidmar s. r. 

Št, 46/23. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. novembra 1928.: 
1 črn svilen ženski dežnik; 1 črna usnjena listnica, 

v njej 2 bankovca po 100 Din in 20 novih bankovcev 
po 10 Din, 1 pobotnica za 100 Din in 1 potrdilo o 
predanem perilu; 1 moška kovinska ura; 1 siv ženski 
dežnik z ročajem v obliki papige; 1 par. rjavih usnje
nih rokavic; 1 poselska knjižica na ime: Alojzija Lo-
kair; 1 knjiga (zapisnik raznih oseb), 1 železniška le
gitimacija na ime: Franc Fele in 860 Din; 1 žensko 
ročno delo rumenkaste barve; 1 pelerina (kolesni 
plašč); 1 bankovec za 100 Din; 1 črna usnjena list
nica, v njej 1200 Din, 1 račun Vidičeve tvornice in 
1 knjižica delavske organizacije; 1 črna usnjena 
iročna torbica, v njej 173' Din in listine na ime: Ba- ч 

hovec; 1 rjava usnjena denarnica in 70 Din; 260 Din; 
1 invalidska knjižica s fotografijo na ime: Antonija 
Pirnat in 2 fotografiji; 1 črna konjska odeja, rumeno 
obrobljena; 1 zidarsko OTodj.e, zavito v belem zidar
skem predpasniku; 1 rjav pes dobermann; 5 ban
kovcev po 100 Din; 1 avtomobilska plošča; 1 rjava 
usnjena listnica, v njej 180 Din; 1 usnjena tenmo-
rjava ročna torbica, v njej 1 denarnica s 50 Din in 
več igel in 1 škarje; 1 rjava ženska ročna listnica; 
1 zlata zapestnica v obliki verižice; 1 zlat prstan z 
rdečim kamenčkom; 1 nova u-java torbica za akte. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri, po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. novembra 1928.: 
1, črna usnjena denarnica z večjo vsoto denarja; 

1 siv klobuk; 1 ščipamik; 1 črna usnjena denarnica 
z manjšo vsoto denarja; 1 vreča razžaganjh drv; en 
trisedežen čoln; 1 otroške sanke; 1 živa gos; 1 črna 
pletena listnica z manjšo vsoto denarja; 1 ženski 
prašni plašč; 1 črn moški dežnik; 1 zapestna ura z 
jermenčkom; 2 bankovca po 10 Din; 1 pletena ko-
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saia z anaznimi predmeti. — V železniških vozovih so 
se našli tirle predmeti: 16 moških dežnikov, 6 žen
skih dežnikov, 1 palica, 1 ročna torbica, 1 par roka
vic, 2 suknjiča, 1 moški klobuk, 1 dežni plašč, dva 
ženska klobuka, 1 zavitek ročnih del, 1 zavitek polj
skih otroških igrač, 1 tok svinčnikov, 1 kolesar
ska ročna sesal jka, 1 moške hlače, 1 ženska jopa, 
1 par čevljev. 2 stari čepici, 1 stara delavska obleka, 
1 ženski slamnik in 1 brisaljka. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. novembra 1928. 

2319 Št. 3991/28. 
Razpis. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi v Kostanjevici prodajo 700 prm3 bukovih 
polen, postavljenih na skladišču v Mačkovcu pri 
vasi Oreh ovcu. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi 
v Kostanjevici, naj se vlože do dne 20. d e c e m 
b r a 1 9 2 8 . do enajstih pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v 
Ljubljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 20. novembra 1928. 

Št. E. r. 1908/27. 

Razglas. 
Komisija za agrarne operacije v Ljubljani je iz

dala dne 6. julija 1927., št. E. r. 1908/27, po § 60. 
zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. 
št. 2 iz leta 1888., kompetenčni Tazglas, po katerem 
naj se izvrši ureditev užitnih in gospodarskih pravic 
na skupnem svetu, vpisanem pod vi. št. 31,130 in 131 
katastrake občine Babne police in pod vi. št. 384 
katastrske občine Babnega polja, sodni okraj loški. 

Pri obravnavi glede spora o deležnih pravicah se 
je naknadno dognalo, da sta zemljišči, vpisani pod 
vi. št. 29 in 122 katastrske občine Babne police, 
tudi skupna last upravičencev v Babni polici. Z raz
sodbo z dne 3. avgusta 1928., št. E. r. 1908/28, je 
komisija za agrarne operacije ugodila provokaciji 
udeležencev, da bi se razširilo postopanje na ome
njeni zemljišči, ter je postavila kot komisarja za ta 
agrarni primer komisarja za agrarne operacije v ljub
ljanski oblasti Ivana P o k o r n a , čigar uradno po
slovanje se začne takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost tudi glede teh 
vložnih številk določila zakona z dne 26. oktobra 
1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 1888. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 3. avgusta 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s.r. 

katastrske občine Borovnice, vpisanih pod v], št. 7, 
132 in 616 katastrske občine Borovnice in pod vi. 
št. 779 katastrske občine Kamnika, parcel št. 1886 
in 1887, vpisanih pod vi. št. 48, 86 in 138 katastrske 
občine Borovnice, parcel št. 794/1 in 153 katastrske 
občine Borovnice kakor tudi vi. št. 1879/1 in 1879/2 
katastrske občine Sabočevega, sodni okraj vrhniški. 

Uradno poalovanjo tega komisarja so prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887.. kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888., glede pristojnosti oblastev, potem nepo
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izjav, ki 
jih te odđađo, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled 
glede zaveznosti pravnih naslednikov, da morajo pri-
poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
agrarne operacije. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 3. septembra 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Razne objave. 
2318 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovence* 

dne 15. novembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 365,411.188-47 
Posojila 1.679,837.646-58 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 292,104.137-42 
Dolg države '. 2.966,856.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.188,877.168-— 
Saldo raznih računov 684,451.658:89 

Pasiva. 
Glavnica Din 60,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v obtaku . . . . . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

9.189,201.702-06 

30,000.000— 
11,513.173-57 

5.651,216.640— 
292,104.137-42 
•275,420.022-77 
707.514.695-30 

(Dolnje Lendavska hranilnica) začasno kavcijo, in 
sicer: ad a) 5150 Din in ad b) 2250 Din, odnosno 
ad a) in ad b) 7400 Din v gotovini, državnih vred
nostnih ali drugačnih papirjih s pupilarno varnostjo 
ali v vložni knjižici katerekoli južnoslovanske hra
nilnice ter se o tem izkaže komisiji pred začetkom 
dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom, 
da izvršujejo katerikoli obrt, in s potrdilom davčnega 
urada, da so plačali vse davke, ter dati pismeno 
izjavo, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler po
nudbe enega izmed njih dokončno ne sprejme koiu-
petenčno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno 
jamčevino takoj po obvestilu o sprejeti ponudbi 
zvišati na 10 % izlicitirane vsote. 

Potrebna pojasnila, priloge in pogoje dobivajo 
interesenti v prostorih Vodne zadruge v Dolnji Len
davi dne 2., 4. in 6. decembra med dopoldanskimi 
uradnimi urami kakor tudi na dan dražbe prod nje
nim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 14. novembra 1928. 

2.138,377.163--

83,055.870--

Št. E. r. 1957/28. 
Razglas. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 
dež. zak. št. 2 iz leta 1888., je postavila 'komisija za 
agrarne operacije v Ljubljani komisarja Ivana P o -
k o m a , kot komisarja za agtrarne operacije v ljub
ljanski oblasti, da se izvrši nadrobna razdelitev 
skupnega sveta, ki je vpisan pod vL št. 48 in 71 ka
tastrske občine Borovnice, sodni okraj vrhniški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888., glede pristojnosti oblastev, potem nepo
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izjav, ki 
jih te oddado, ali poravnav, Id jpi sklenejo, naposled 
glede zaveznosti pravnih naslednikov, da morajo pri-
poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
agrarne operacije. 

Komisija za agrarne operacije v Ljubljani, 
dne 3. avgusta 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Št. E. r. 1959/28. ' 
Razglas. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 
dež. zak. št. 2 iz leta 1888., je postavila komisija za 
agrarne operacije v Ljubljani komisarja Ivana P o -
k o r n a , kot komisarja za agrarne operacije v ljub
ljanski oblasti, da se izvrši nadrobna razdelitev 
skupnega sveta, in sicer: parcel št. 795, 796/2 in 795/3 

9.189,201.702-06 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo. 
Podpisani upravni svet se usoja vabiti gospode 

delničarje D e l n i š k e d r u ž b e p i v o v a r n e 
«Union» v Ljubljani na 

XIX. redni občni zbor, 
ki bo v četrtek dne 6. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob pol 
17. uri v pisarni Delniške družbe pivovarne «Union» 
v Ljubljani. _ . , 

D n e v n i r e d : 
1.) Predložitev in odobritev, računskih zaključ

kov in poslovnega poročila za leto 1927./1928. 
2.) Poročilo računskih preglednikov in podelitev 

razrešnice. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Volitev članov v upravni svet. 
5.) Volitev dveh računskih preglednikov in dveh 

namestnikov. 
> 6.) Predlog o določitvi nagrade preglednikom in 

višine navzočnine za upravni svet. 
7.) Slučajni predlogi delničarjev po § 15. druž

benih pravil. 
* * * 

Za glasovanje na občnem zboru je treba po § 12. 
družbenih pravu, da se deponirajo delnice proti pre
jemu legitimacije najkasneje do dne 30. n o v e m 
b r a 19 2 8. ali pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo v Ljubljani ali pa pri blagajni Delniške 
družbe pivovarne «Union» v Ljubljani. 

Vsakih 25 delnic daje pravico do enega glasu 
(§ 12. družbenih pravil). 

Upravni svet 
Delniške družbe pivovarne «Union» v Ljubljani, 

dne 22. novembra 1928. 

Št 453/28. 2304 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Po odloku gospođa velikega župana mariborske 
oblasti z dne 9. novembra 1928., H. br. 932/1, in na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev razpisuje Vodna zadruga v Dol
nji Lendavi javno ustno ofertno licitacijo s skraj
šanim rokom po členu 89. navedenega zakona — 
ad b) pa v lastnem področju. 

Licitacija se bo vršila dne 8. d e c e m b r a 
19 2 8. ob devetih v zadružnih prostorih v Dolnji 
Lendavi h. št. 16. 

a) Razširitev in poglobitev struge Radmožan-
skega kanala in zvišba nasipov od km 10 do km 11, 
nadalje izkop Radmožanskega kanala od km 11 do 
km 12-956, vse to v katastrski občini Dobrovniku v 
Prekmurju, ob nastopnih bistvenih pogojih: Izkop 
bo znašal približno 11.400 m8 zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 102.000 Din. 

b) Razširitev in poglobitev struge Ledave in 
zvišba nasipov od km 24 do km 25-500 v katastrskih 
občinah Nedelici in Radmožancih ob nastopnih glav
nih pogojih: Izkop bo znašal okoli 5000 m8 zemlje in 
gramoza in stroški so proračunjeni največ na 
45.000 Din. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik' vsak 
naš državljan, ki položi najkesneje do pol devetih 
na dan licitacije pri blagajniku Vodne zadruge 

Vabilo na XXVI. redni občni zbor 
Delniške družbe združenih pivo-
varen Žalec in Laško v Laškem, 
ki bo v četrtek dne 6. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob 
17. uri v pisarni Delniške družbe pivovarne «Union» 

v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o letnem računu.. 
2.) Poročilo revizijske komisije. 
3.) Odobritev bilance in sklepanje o podelitvi 

razrešnice. 
4.) Volitev revizijske komisije. 2313 

* * * 
Po § 16. družbenih pravil imajo pravico glaso

vanja na občnem zboru delničarji, ki založe najkes
neje šest dni pred občnim zborom, t. j . do dne 
3 0. n o v e m b r a 1 9 2 8., delnice, utemeljujoče njih 
glasovalno pravico, ali pri Kreditnem zavodu za 
trgovino in industrijo v Ljubljani ali pa pri bla
gajni Delniške družbe pivovarne «Union» v Ljub
ljani. 

Posest vsake delnice daje pravico do enega glasu 
(§ 16. družbenih pravil). 

V L a š k e m , dne 22. novembra 1928. 
Upravni aret 

Odgovorni «radnik: Anton Fantek т Ljubljani -> Tlaka in izdaja: Delnilka tiskarna, i d r Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poitnina plačana v gotovini. 

111. V Ljubljani, dne 24. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina.: 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
376. Pravilnik, kako se vzdržujejo klinike medicinskih 

fakultet, kolikor imajo poleg proračunskih dotacij 
lastne dohodke. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 
Objava glede naročnine. 

Iz ..Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 271 z dne 20. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 

oktobra 1928.: Postavljena, sta. za, inšpektorja finanč
ne kontrole v 1. skupini III. kategorija podinspek-
torja finančne kontrolo v 2. skupini Ш. kategorije 
Anton P u e in Fran G oni e r š i č , prvi pni sreski 
upravi finančno kontrole v Mariboru, drugi pa pri 
sreski upravi finančne kontrole v Kranju. 

Odlok ministra za finance z dne 16. oktobra 
1928.: Sprejeta, je ostavka, ki jo je podaj na državno 
službo Anton M e d v e d , knjigovodja v 3. skupini 
TI. kategorije pri računovodstvu delegacije ministr
stva financ v Ljubljani. 

Zapisnik o IV. redni seji narodne skupščino z dne 
9. novembra 1928. 

Številka 272 z dne 22. novembra 1928.»: 
Odloki ministrstva pravde z dne 14. novembra 

1928.: Potrjeni so-za- stalne v 9. skupini I. kategorije 
in obenem pomaknjeni v 8. skupino I. kategorije, 
pravni praktikanti pri deželnem sodišču v Ljubljani 
dr. Valentin B e n e d i k, Jože A r k o in Slavko 
P a p e ž . — Upokojen je po členu 141., zadnjem od
stavku, uradniškega zakona Ivan E k ar, pisarniški 
oficial v 4. skupini II. kategorije pri okrajnem so
dišču v Kranju. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra, 
'/.a notranje posle, z dne 3. novembra 1928.: Po
maknjena sta iz 8. skupine I. kategorije v 7. skupino 
I. kategorije političnoupravna uradnika dr. Josip 
Or o ž im pri sreskem poglavarju v- Kamniku in 
Fran Z n i d a r š i č pri sreskem poglavarju v Čr
nomlju. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 10. novembra 1928.: Po
maknjen je iz 9. skupine I. kategorije v 8. skupino 
1. kategorije političnoupravni uradnik Otmar S k a l e 
pri sreskem poglavarju v Novem mestu. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 10. novembra 1928.: Po
stavljen je za arhivskega uradnika v 4. skupini 
Ш. kategorije Edvin P1 e n i č a r, zvaničnik v 
2. skupini pri velikem županu v Ljubljani. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 9. no
vembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr 

Pravilnik, 
kako se vzdržujejo klinike medicinskih 
fakultet, kolikor imajo poleg proračun-

skin dotacij lastne dohodke.* 

Člen 1. 

Ta pravilnik se nanaša na klinike medicinskih 
fakultet, kolikor niso v skupnosti z oddelki držav
nih ali drugih bolnic (glej člen 16.). 

Člen 2. 
Vse klinike ene fakultete upravlja poseben 

upravnik, ki ga postavi na predlog sveta medicinske 
fakultete minister za prosveto. Upravnik ima po
trebno število pomožnega osebja. 

• Upravo klinik nadzira svet medicinske fakultete 
po nadzorstvenem odboru iz treh članov, ki jih 
i/.voli za tri leta. 

Člen 3. 
Nadzorstveni odbor se sestaja po potnebi, naj

manj pa dvakrat na mesec. Nadzira vse poslovanje 
klinične uprave, zlasti pa preizkusa upravnikova 
mesečna poročila o dohodkih in razhodkih .klinik in 
odreja sporazumno z upravnikom vse, česar je treba, 
da se vzdrži proračunsko ravnotežje. Preizkuša pred
log proračuna in letne sklepne račune, ki' jih sestav
lja upravnik klinik, ter jih pošilja po fakultetnem 
svetu in univerzitetni upravi v odobritev ministru 
za prosveto. 

Člen 4. 
Za oskrbovanje bolnikov na vseh klinikah se 

uvajajo trije razredi. Za I. razred je treba plačevati 
na dan po 100 Din, za II. razred po 75 Din in poleg 
tega za izredne zdravniške preiskave in operacije 
one takse, ki veljajo za državne bolnice, samo da se 
stekajo v blagajno za oskrbovanje bolnikov. Za 
Ш. razred se plačujejo na »beograjskih klinikah 
stroški po naslednji lestvici: 

a) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka do vštetih 
10 Din ne plačujejo bolniških stroškov (člen 26., 
točka 4., zakona- o ureditvi sanitetne stroke). 

b) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka od 10 Din 
do vštetih 30 Din plačujejo kot bolniške stroške po 
10 Din na dan. 

e) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka od 30 Din 

hov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Andrej do vštetih 50 Din plačujejo po 20 Din na dan. 
T a v č a r , mesarski pomočnik v Ljubljani; 2.) Irma 
H a r s o n, železniška nameščenka v Ljubljani. ' 

Zapisnika o V. in VI. redni seji narodne skup
ščine z dne 10. in 12. novembra 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 

376. 
Na podstavi člena 152. finančnega zakona za pro

računsko leto 1928./1929. odobrujem in predpisujem 
ta-le 

č) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka od 50 Din 
do vštetih 100 Din plačujejo po 30 Din na dan. 

d) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka od 100 Din 
do vštetih 200 Din plačujejo po 40 Din na dan. 

e) Starejšine (rodbinskih) zadrug z več nego 
tremi maloletnimi domačini, a 20 polnoletnimi za-
drugarji in vdove z več nego tremi maloletnimi 
otroki ne plačujejo bolniških stroškov zase in TA 
svoje člane, če plačujejo neposrednjega davka brez 
osebnega davka in pribitka do vštetih 20 Din; če 
plačujejo od 20 do vštetih 50 Din, plačujejo po 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. oktobra 1928., St. 2 4 4 / L X X X I . 

10 Din na dan: če pa plačujejo nad 50 Din, veljajo 
zanje obče odredbe. Polnoletni otroci, ki ne žive sku
paj z očetom in ki si služijo posebe, plačujejo bol
niške stroške sami. 

Zagrebške kliniko pobirajo od bolnikov, ki pla
čujejo bolniške stroške sami, po 34 Din na dan; 
vsi ostali bolniki pa plačujejo taise, predpisane po 
ministrstvu za narodno zdravje za bolnice izven 
Srbijo in Crne gore. 

Člen 5. 
Dohodke vseh klinik brez razlike pridržujie upra

va, da pokriva razhodke. Klinični zdravniki preje
majo posebne nagrade od dohodkov za zdravljenje 
v I. in П. razredu po pravilniku, ki ga izda. ministr
stvo za narodno zdravje po pooblastitvi iz drugega 
odstavka v členu 188. finančnega zakona za pro
računsko leto 1928./1929. 

Člen 6. 
Z eventimlnimi čistimi dohodki, ki bi se ugoto

vili ob izvajanju sklepnih Tačunov, razpolaga svet 
medicinske fakultete za potrebe fakultetnih naprav 
po svoji izprevidnosti. 

Člen 7. 
Število postelj v I. in II. razredu ne sme l'iti 

večje nego 15 % skupnega števila rpostelj. I. razred 
mora imeti sobe z eno ali dvema, U,. razred pa do 
šest postelj. Za prehrano bolnikov v I. in П. razredu 
se sme potrošiti na dan največ 30 Din. Na zdrav
ljenje v teh razredih se sprejemajo bolniki, ki to 
žele. Bolniki-, ki plačujejo neposrednjega davka nad 
200 Din, se smejo zdraviti samo v I. in II. razredu. 
Takso za zdravljenje v teh razredih pobira klinična 
uprava za 8 do 30 dni vnaprej. Klinike smejp imeti 
na zdravljenju in opazovanju do 20 % bolnikov brez
plačno, in sicer samo v HI. razredu. 

Člen 8. 
Za zdravljenje na klinikah se ne dovoljujejo ni

kakršne ugodnosti razen državnim uradnikom, upo
kojencem in invalidom. Uradniki in upokojenci pla
čujejo 40 % manj nego'plačujejo bolniki UJ. razreda. 
Invalidi se zdravijo brezplačno samo v HI. razredu. 
Vsi ti se smejo zdraviti tudi v I. ali II. razredu, toda 
v tem prim (TU morajo plačati vnaprej razliko med 
svojo takso za zdravljenje v HI. razredu in takso 
onega razreda, v katerem se zdravijo. 

Člen 9. 
Na onih klinikah, ki imajo oddelke za zdravljenje 

zob ali oddelke za röntgenologrjo in radiologijo ali 
druge aparate za ambulantne preglede in amtraJa-
tomo zdravljenje, se pobirajo iste takse, ki veljajo 
za ustrezne oddelke državne bolnice. Vse te dohodke 
pridržuje uprava klinik, da pokriva razhodke, med 
katere se šteje tudi nabavljanje in čuvanje teh apa
ratov. 

Člen 10. 
Upravnik kJinik in šefi klinik in institutov smej > 

stanovati v klinikah, odnosno v institutih, če so bili 
že ob gradnji klinike ali instituta določeni posebni 
prostori^ in če spozna fakultetni svet to za primerno 
in če minister za prosveto to odobri. 

Nihče izmed osebja, nameščenega v klinikah, ne 
sme sprejemati doklad aH nagrad v denarju ali v 

.lai,: .-•'Ја*а»-'<; fcia«iÄwi ;лг*2&МЉк<*,ЈМ'' 
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naravi, razen kolikor je to določeno s tem pravil
nikom. 

Člen 11. 
Nihče ne sme dobivati hrane v klinikah brez

plačno, razen v primeru člena 13. Fakultetni raz
vrščeni asistenti in razvrščeni klinični uradniki pla
čujejo klinični upravi po 10 Din na dan, kadar niso 
dežurni. Ostalemu osebju se od teza za hrano^po 
150 Din na mesec. Tudi te zneske pridržuje klinična 
uprava, da pokriva materialne razhodke. 

Dvojni jedilni obrok se ne sme nikomur dajati. 
To se ne nanaša na osebje, s katerim je bila 

sklenjena posamezna ali kolektivna pogodba pred 
dnem 1. aprila 1937. Vendar pa mora klinika te po
godbe revidirati in jih najkesneje v treh mesecih 
prilagoditi odredbam tega pravilnika. 

Ce ima nameščenec pravico do stanovanja m 
stanuje v njem z rodbino, se mu sme dajati za rod
binske člane hrana iz klinične kuhinje, ako plača 
klinike dejanske stroške, učinjene za to hrano. Tudi 
te dohodke pridržuje klinična uprava, da pokriva 
razhodke. 

Člen 12. 

Zdravniki, ki žele na kliniki opravljati klinično 
prakso, smejo dobivati po pristanku šefov teh kli
nik v kliniki hrano; vendar pa morajo pdačevati 
zanjo klinični upravi dejanski učinjene stroške. Te 
dohodke pridržuje uprava klinik, da pokriva te raz
hodke. 

Člen 13. 

Dežurnih zdravnikov sme biti na vsaki kliniki 
največ po eden, v operativnih strokah pa smeta 
biti po potrebi tudi po dva. Dežurni zdravniki imajo 
stanovanje in hrano brezplačno, dokler opravljajo 
službe. 

Poleg dežurnega zdravnika smejo stanovati v 
klinikah, če je kaj za to določenih prostorov, stro
kovne osebe, ki jih odredi svet medicinske fakultete 
na predlog kliničnega šefa. 

Člen 14. 

Dohodke od klinik sprejema uprava klinik, ki 
odredi za to. skladno z odredbami zakona o držav
nem računovodstvu, posebnega računodajnika. Za 
vse dohodke in razhodke vodi uprava poseben bla
gajniški dnevnik, v katerega se vpisuje prejeti in 
izdani denar. 

Razhodke po dohodkih, določenih s tem pravil
nikom, vrši upravnik klinik za vsote do 5000 Din. 
Za razhodke do 100.000 Din je potrebna odobritev 
univerzitetnega rektorja. Preko te vsote je potrebna 
odobritev ministra za prosveto. 

Upravnik klinik je nakazovalec druge stopnje. 

Člen 15. 

Uprava klinik ne sme imeti v svoji blagajni goto
vine nad 50.000 Din. Ostali denar mora dajati hranit 
poštni hranilnici ter pristopiti k poštno-cekovnemu 
prometu, izplačila pa vršiti po poštni hranilnici. 

Člen 16. 

Klinike morajo vzdrževati za zdravljenje siro
mašnih oseb ambulatorije, kjer se vrše pregledi brez
plačno. Kateri zdravniki naj poslujejo v ambulato-
riju, odrede šefi klinik. Klinična uprava mora raz
glasiti čas ambulatornega poslovanja. Člani okrož
nega urada za zavarovanje delavcev in drugih po
dobnih naprav se smejo zdraviti v teh napravah 
samo. če pristanejo na t o šefi poedinih klinik. 

Člen 17. 

Šefi klinik in institutov so odgovorni za delo v 
klinikah, odnosno institutih. Skrbe za inventar, delo 
in vzdrževanje reda po pravilnikih, kakor jih pred
pisuje univerzitetni zakon. 

Člen 18. 

Klinike, ki so nameščene v zgradbah državnih in 
drugih bolnic, se upravljajo po pravilniku, ki ga 
predpišeta sporazumno ministrstvo za narodno 
zdravje in ministrstvo za prosveto. 

Člen 19. 
Na kliniki smejo bivati bolniki toliko časa, ko

likor se zdi šefu klinike potrebno. 

Člen 20. 
V zvezi s tem pravilnikom predpiše minister za 

prosveto na predlog sveta medicinskih fakul tn 
uredbo o zbiranju in upravljanju dohodkov in o na
činu, po katerem naj se vrše razhodki v bolniških 
klinikah. 

Člen 21. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g i a d u , dne 6. oktobra 1928.; 

P. br. 16.706. M m i s t ( , r z a p r o s v e U > : 

M. Gioì s. i. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

St. 873. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do d n e 3 1 . o k t o b r a 1928 . 

Letnik X. 

S v i n j s k a k u g a . 

.Kamnik: Kamnik (Kamnik 3 dvorci). Kočevje: 
Loški potok (Travnik 1 dvorec). Radovljica: Koro
ška Bela (Koroška Bela 1 dvorec), Predtrg (Predtrg 
2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Krško: Boštanj (Log 1 dvorec). Litija: Višnja gora 
(Višnja gora 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Šmarje 
(Klanec 1 dvorec), Studenec-Ig (Ig 1 dvorec), Vrh
nika (Stara Vrhnika 1 dvorec). Radovljica: Lesce 
(rfraše 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 21. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 
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Brežice . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez !. 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

Skupin» tifuinih boleini. 
4 1 2 i 2 
i i . ! . 
4 
3 
3 

15 

2 

3 

4 
1 
2 
4 
1 

Griža. — Dysenteria. 

Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 8 

12 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Črnomelj . . . . 2 . 1 
Kamnik 2 . 1 
Kranj 5 2 1 
Krško 1 
Laško 1 
Ljubljana, srez . . 24 . 1 
Ljubljana, mesto . 7 2 3 
Radovljica . . . . 1 0 ^ 

Skupaj . ! 52 | 4 | ' 

Oipice. — Morbilli. 

1 
1 
6 
1 
1 

23 
6 

10 
49 

L. br. 42/28. 

Gibanje nalezljiva bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 1 . d o dne 7 . n o v e m b r a 1928 . 

Brežice . . 
Črnomelj . 
Kočevje . . 
Krško . . . 
Novo mesto 
Radovljica . 

1 
35 

25 
31 
1 
93 

1 

50 
10 
41 

102 

1 
26 
40 
25 
70 

162 

, 

, 
. 
2 
. 
2 

1 
9 

10 
10 

Skupaj 

Davica. — Diphteria et Сгопр. 

Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

3 
2 
1 
1 
3 

Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

10 

Sen. — Erysipelas. 
1 1 . 1 1 
1 1 . 

31 

11 

1 1 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

! 1 I 1 I I Ljubljana, mesto 

Vranicni prisad. — Anthrax 

Brežice I 1 i • I • I 
V L j u b l j a n i , dne 16. novembra 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske obU*sti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 932. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

o d dne 1 2 . d o dne 1 8 . n o v e m b r a 1928 . 

O p a z k a : Imena, sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Krško: Studenec (Zavratec 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Kamnik: Depala vas (Depala vas 1 dvorec). 

S r e z ce 

o II •sa 
6> E 

3 

Celje 
Celje, mesto . . 
Dolnja Lendava 
Konjice . . . . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Skupina tifami 
4. 

boleini. 
1 
1 

18 

Griia. — Dysenteria. 
Konjice . . . . 
Prevalje . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

L 

p 
en o 

Skupaj . | 3 | 11 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

14 

Celje 
Čakovec 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

2 
7 
6 

' 1 
1 
12 
2 
1 

| 32 

2 
1 
1 

3 
, 

i 
8 3 

, 
3 

i 
4 

2 
6 
6 
2 

15 
1 
1 

Oipiee. — Morbilli. 

Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Slovenjgradec. . 

Skupaj 

17 
21 
3 
36 
77 

5 
7 
"t 
58 
70 

17 
21 
3 
32 
73 

33 

5 
7 

62 
74 

Davica. — Diphteria et Croup. 

Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljutomer. . . . 

1 
6 
3 
5 
1 
1 

1 H 

2 
1 
, 
, 

3 
2 
1 
9 

, 
, 

3 
, 

i 
4 2 

2 
2 
5 

5 
4 
1 
1 

20 

1 1 

Ptuj 
Dnšljivi kašelj. — Pertussis. 
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Sen. — Erysipelas. 
Celje, mesto . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Krčevita odrevenelost. - Tetanus, 

II P t u j . . I 1 I • I • I 
V M a r i b o r u , dne 19. novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 
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L. Li-. 21/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 21. do dne 31. oktobra 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 
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Razglasi sodišč in sodnih oblasten 
Prods. 1485/16/24—10. 

Razglas. 
Po naredbi pravosodnega ministrstva z dne 

2-7. junija 1902., ukazn. št. 31, in po § 387. k. p. r., 
nadalje po členu 11. uredbe ministrstva pravde z 
dne 26. junija. 1923., št. 34.745, Uradni list z dne 
14. juJija 1923., št. 236/65, je določilo ministrstvo 
pravde z razpisoma z dne 23. oktobra 1928., št.64.508 
in št. 61.678, za območje višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani kot povračilo za stroške preiskovalnega 
zapora in izvršitve kazni za enega kaznjenca in en 
dan za dobo od dne 1. januarja 1920. do dne 31. de
cembra 1929. nastopne zneske: 

A. v sodnih jetniščnicah: 
1.) za preiskovalni zapor in za preskrbo 

pri izvršitvi kazni Din 5-—; 
2.) za stražo in upravo pri izvršitvi kazni Din 1 1 — ; 

B. za preskrbo, stražo in- upravo v kaznilnicah: 
1.) v moški kaznilnici v Mariboru . . . Din 13-50; 
2.) v ženski kaznilnici in prisilni delav

nici v Begunjah Din 9-50. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 19. novembra 1928. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. n o v e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je sedanje bivališče Ivana Cikojevica Martina 

neznano, se mu postavlja za skrbnika Ivan Rakovec, 
sodni uradnik v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani oddelek II., 
dne 19. novembra 1928. 

V Mariboru, dne 21. novembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/50. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 19. novembra 1928. 
O p o m b a ; Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena, z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedem v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Ferketinec 1 dvorec). Ptuj: 
Slovenja vas (Gerečja vas 2 dvorca). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 
Zgornja Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). Ptuj, mesto: 1 dvorec. 

S t e k l i n a . 
Dolnja Lendava; Dolnja Lendava (Dolnja Len

dava 1 primer). 

S v i n j s k a k u g a . 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 

Dolnja Lendava: Dolga vas (Dolga vas 1 dvorec). 
Maribor, desni breg: Sv. Lo-vrenc na Pohorju (Sveti 
Lovrenc 6 dvorcev), Recenjalk (Recenjak 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Dragučova (Dragučova 1 dvo
rec), Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), 
Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi (Selnica 
1 dvorec). Prelog: Mala Subotica (Podbrest 1 dvo
rec). Prevalje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec). 
Ptuj: Mezgovci (Mezgovci 18 dvorcev), Sv. Barbara 
v Halozah (Cirkuljane 2 dvorca), Sv. Lovrenc v 
Slovenskih goricah (Mostje 1 dvorec). Slovenj gradeč: 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvorcev). Topol-
ščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče (Letuš in Lešče po 1 dvorec), 
Sv. Paved (Groblje 1 dvorec). Konjice: Loče (Loče 
1 dvorec). Ljutomer: Stara cesta (Mekotnjak 2 dvor
ca). Ptuj: Moškanjci (Moškanjci 2 dvorca). Šmarje 
pri Jelšah: Kostrivnica (Žagaj 2 dvorca), SV. Vid 
pri Grobelnem (Zgornji Bodrež 5 dvorcev, Mlače 
2 dvorca). 

V M a r i b o r u , dne 19. novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Preds. 745/4/28—2. 3—2 
Razpis* 

Pri okrožnem sodišču v Mariboru se odda m e 
s t o j e t n i š k e g a p r i p r a v n i k a v 5.' skupini 
II. kategorije. 

Prosilci morajo imeti izobrazbo, predpisano v 
členu 6.Д1. uradniškega zakona za II 
državnih uradnikov. 

Svojeročno spisane prošnje, pravilno kolkbvane 
in opremljene po členu 12. uradniškega zakona, naj 
se vlože do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. novembra 1928. 

T V 37/28—2. 2325 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Marija K o s e c pri 
Dominiki Zamparuttijevi v Celju, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
jo je prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica Ljud
ske posojilnice v Celju št. 8453 z vlogo 32.057 Din 
72 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 7. novembra 1928. 

Ne 1 402/28—2. 2326 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana J a 1 e n a, lesnega trgovca in 
posestnika v Ratečah, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne pobotnice, ki jo je prosilec baje 
izgubfl: Vložilna pobotnica račun ovodstvenega od
seka direkcije šum v Ljubljani z dne 2. maja 1924. 
za obveznice 7%nega investicijskega posojila, in si
cer: serija 44.309 (br. 1 do 100) 10.000 Din, serija 

<23.092 (br. 1 do 50) 5000 Din, serija 18.163 (br. o i 
do 100) 5000 Din, serija 14.584 (br. 41 do 50) 1000 

kategorijo Din, serija 12.097 (br. 81' do 90) 1000 Din. 
Imetnik te pobotnice se pozivlje, naj uveljavi 

svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi se sicer 
]io tem roku izreklo, da pobotnica ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek L, 
dne 12. novembra 1928. 

E 211/2«—8. 2283 

Pr 2327 VII 85/28—2. 
Razsodilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubi jaaii je razsodilo na pred

log državnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Slovenski Narod» št. 267 z 

dne 21. novembra 1928. utemeljuje v članku: «Slabe 
usluge jtrdnega grada' Nj. Vel. kralju» od besed: 
«Da vam naravnost povem . . . » do besed: «. . • 
svojemu, kralju!» progrošek po členu 53. zakona o 
tisku. 

Po členih 19. in 21. zakona o tisku potrjuje 
sodišče prepoved raaširjanja in prodajanja navedene 
tiskovine, izvršeno po državnem pravdništvu v Ljub
ljani, ter odreja, da. je uničiti vse izvode te tiskovine. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VII., 
dne 22. novembra 1928. 

C 356/28—1. 2316 
Oklic. 

Jožef Horvat in Ana Horvat, rojena Ritlop, po
sestnika v Ned elici št. 41, ki ju zastopa dr. Janko 
Pikuš, odvetnik v Dotaji Lendavi, sta vložila zoper 
l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n e m J o ž e 
fu R i t l o p u , posestniku v Nedelici, tožbo zaradi 
izdaje prepisnega dovolila. 

Ustna sporna razprava se določa na dan 
2 2. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Rečeni ležeči zapuščini se postavlja za skrbnika 

dr. Janko Leskovec, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 

dne 16. novembra 1928. 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo na 

licu mesta na Ulaki št. 7 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Ulaka, vi. št. 25, 109, 263 in 273. 

Cenilna vrednost: 63.650 Din; vrednost priteklin: 
200 Din: najmanjši ponudek: 42.433 Din 35 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 31. oktobra 1928. 

C II 1108/28—2. 2330 

Oklic 
Protokoliraua firma Mio Udiljak i drug v Ljub

ljani, ki jo zastopa, dr. Jakob Mohorič, odvetnik v 
Ljubljani, je vložila zoper I v a n a C i k o j e v i c a 
M a r t i n a , trgovca in posestnika v Studencu (Dal
macija), tožbo zaradi 400 Din s pripadki. 

E 1081/28—4. 2345 
Dražbeni oklic 

V izvršilni stvari Suzane Haačeve (Hane), rojene 
Percetove, posestnice v Turnisču, po drju. Janku 
Pikušu, odvetniku v Dolnji Lendavi, zoper Franceta 
H a n c a iz Turnišča, sedaj v: Bridgeportu v, Ameriki, 
in zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n i 
M a r i j i H a n c e v i , oba zavezanca v roke skrb
niku na čin, drju. Arminu Strasserju, odvetniku v 
Dolnji Lendavi^ zaradi razrušitve skupnosti s pri
padki se bo vršila dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob 
desetih na licu mesta v Tumišču dražba zemljišča 
vi. št. 437 pod B 3, 4 in 8, katastrska občina Tur-
nišče, lastnega Suzani Hančevi, Francetu Hancu in 
zapuščini po pokojni Mariji Hančevi. 

Zemljišče (hiša, dvorišče in vrt v i št. 437, pare. 
št. 21, katastrska občina Turnišče), M je lastno do 
polovice Suzani Hančevi do ene četrtinke Francetu 
Hancu in do druge četrtinke ležeči zapuščini po 
Mariji Hančevi, je cenjeno na 20.000 Din. 

Izklicna cena je 20.000' Din; pod to ceno se zem
ljišče ne proda. 

Vadij: 2000 Din. 
Stvarne pravice in bremena, zlasti zastavne pra

vice na tem zemljišču, ostanejo v popolnem obsegu, 
ne glede na prodajno ceno. 

Izkupiček, dosežen na dražbi, se mora položiti 
pri sodišču. 

Dražbeni pogoji in vse listine, ki se nanašajo na 
zeinlljišče, kakor katastrski podatki itd., se lahko 
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vpogledajo med uradnimi urami pri podpisanem so
dišču v sobi št. 30. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 13. novembra 1928. 

E 608/28—5 in E 587/28—8. 2275 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 se bodo 

vršile nastopne dražbe: 
1.) Dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih: 
Zemljiška knjiga Briga, vi. št. 11, 9, 19, 184 in 

202, cenilna vrednoet 50.587 Din, najmanjši ponudek 
34.000 Din, vadij 4900 Din. Predmet dražbe je hiša 
št. 11 v Gorenji Brigi z gospodarskimi poslopji in 
pripadajočimi zemljišči v skupni izmeri 24 ha 71 a 
19 m* kakor tudi s solastninskimi pravicami. 

2.) Dne 8. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih: 
Zemljiška knjiga vL št. 861, katastrska občina 

Kočevje, cenilna vrednost 41.100 Din, najmanjši po
nudek 20.450 Din. vadij 4110 Din. Predmet dražbe 
je dvonadstropna hiša št. 66 v Kočevju z njivsko 
parcelo v izmeri 18 a 63 m2. 

3.) Dne 8. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob desetih: 
Zemljiška. knjiga Stari log, vi. št. 337, cenilna 

vrednoet 20.827 Din, najmanjši ponudek 13.885 Din, 
vadij 2082 Din. Predmet dražbe je lesena hiša št. 9 
v Belem kamenu z gospodarskimi poslopji in pri
padajočimi zemljišči v skupni izmeri 20 h 85 a 1 m» 
kakor tudi s solastninskimi pravicami 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodScn najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 10. novembra 1928. 

E 280/28—6. 2284 
Dražbeni o k l i c 

Dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemlpka knjiga Dane, vi. št. 269 in 274 (9 gozdnih 
parcel. 1 travnik in 1 njiva). 

Cenilna vrednost: 15.850 Din: naj manjši ponu
dek: 10.566 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na
bitega na tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek H-, 
dne 7. novembra 1928. 

E 6922/28—6. 2182 
Dražbeni oklic 

Dne 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Ceršafc, vi. št. 374. 

Cenilna vrednost: 5889 Din 75 p; najmanjši po
nudek: 3926 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati gtede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 16. oktobra 1928. 

E 559/26—97. 2349 
Dražbeni oklic 

E 1146/27. 2271 
Draibeni oklic. 

Dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Ptujsko goro, 
a) vi. št. 21, b) vi. št. 22. 

Cenilna vrednost: ad a) 6859 Din 40 p, ad b) 
9616 Din; vrednost priteklin: ad b) 400 Din; naj
manjši ponudek: ad a) 4573 Din, ad b) 6678 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 29. oktobra 1928. 

Dne 12. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slovenska Bistrica, vi. št. 321 (ja-
halnica, stavbna parcela in njiva). 

Cenilna vrednost: 321.575 Din 10 p; najmanjih 
ponudek: 214.383 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okUc, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 15. novembra 1928. 

Razne objave. 
Št. 453/28. 2304 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Po odloku gospoda velikega župana mariborske 

oblasti z dne 9. novembra 1928., H. br. 932/1, in na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev razpisuje Vodna zadruga v Dol
nji Lendavi javno ustno ofertno licitacijo s skraj
šanim rokom po členu 89. navedenega zakona — 
ad b) pa v lastnem področju. 

Licitacija se bo vršila dne 8. d e c e m b r a 
1 9 2 8. ob devetih v zadružnih prostorih, v Dolnji 
Lendavi h. št. 15. 

a) Razširitev in poglobitev struge Radmožan-
skega kanala in zvišba nasipov od km 10 do km 11, 
nadalje izkop Radmožanskega kanala od km 11 do 
km 12-956, vse to v katastrski občini Dobrovniku v 
Prekmurju, ob nastopnih bistvenih pogojih: Izkop 
bo znašal približno 11.400 m3 zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 102.000 Din. 

b) Razširitev in poglobitev struge Ledave in 
zvišba nasipov od km 24 do km 25-500 v katastrskih 
občinah Nedelici in Radmožancih ob nastopnih glav
nih pogojih: Izkop bo znašal okoli 5000 m3 zemlje in 
gramoza in stroški so proračunjeni največ na 
45.000 Din. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik, vsak 
naš državljan,, ki položi najkesneje do pol devetih 
na dan licitacije pri blagajniku Vodne zadruge 
(Dolnje Lendavska hranilnica) začasno kavcijo, in 
sicer: ad a) 5150 Din in ad b) 2250 Din, odnosno 
ad a) in ad b) 7400 Din v gotovini, državnih vred
nostnih ali drugačnih papirjih s pupilarno varnostjo 
ali vvložni knjižici katerekoli južnoslovanske hra
nilnice ter se o tem izkaže komisiji pred začetkom 
dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom, 
da izvršujejo katerikoli obrt, in s potrdilom davčnega 
urada, da so plačali vse davke, ter dati pismeno 
izjavo, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler po
nudbe enega izmed njih dokončno ne sprejme kom-
petenčno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno 
jamčevino takoj po obvestilu o sprejeti ponudbi 
zvišati na 10% izlicitirane vsote. 

Potrebna pojasnila, priloge in pogoje dobivajo 
interesenti v prostorih Vodne zadruge v Dolnji Len
davi dne 2., 4. in 6. decembra med dopoldanskimi 
uradnimi urami kakor tudi na dan dražbe pred nje
nim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 14. novembra 1928. 

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

I. delavska hranilnica in posojilnica, 
r. z. z o. z. v Maribora, 

v nedeljo dne 9. d e e e m b r a 1 9 2 8. ob pol desetih 
v društveni sobi v Mariboru, Koroška cesta št. 1, 

s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Odobritev računskega zaključka za leto 1927. 

3.) Volitev novega odbora in novega nadzor-
ništva. 

4.) Slučajnosti. 2320 
* * * 

Ce bi bila udeležba nezadostna, se bo vršil pol 
ure pozneje nov občni zbor, ki bo sklepčen ob vsaki 
udeležbi. . 

A. Semenič s. r.. načelnik. 

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga. bo imela 

Ljudska hranilnica, 
r. z. z o. z. v Slovenjgradcn, 

dne 10. d e c e m b r a 19 2 8. ob 16. uri v svojih 
poslovnih prostorih. 

D n e v n i r ed: 
1.) Predsednikov nagovor. 
2.) Izprememba zadružnih pravil. 
3.) Prenos glavnega sedeža. 
4.) Volitev treh članov v upravni svet. 
5.) Volitev nadzomištva. 2329 
6.) Slučajnosti. 
V S 1 o v e n j g r a d c u, dne 21. novembra 1928. 

Upravni svet. 

Preds. št. 103. 2328 

Vabilo na VII. redni občni zbor delegatov 
pokojninskega zavoda za nameščence 

v Ljubljani, 
ki se bo vršil v četrtek dne 2 0. d e e e m b r a 1 9 2 8. 
ob 10. uri (dopoldne) v posvetovalnici m-estnega 

magistrata v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo. 
2.) Volitev 12 članov načelništva in 12 namest

nikov. 
3.) Volitev 4 prisednikov in 4 namestnikov za 

razsodišče. 
4.) Volitev 2 preglednikov (revizorjev) in 2 na

mestnikov za preizkus računskega zaključka. 
5.) Slučajnosti. 
V L j u l i l ja n i, dne 19. novembra 1928. 

Vekoslav Vrtovec s. r., 
2328 predsednik 

pokojninskega zavoda za nameščence 
v Ljubljani. 

O p o m b a : 
Občni zbor je sklepčen, če je navzočna od vsake 

skupine (službodajalcev in nameščencev) vsaj tretjina 
izvoljenih delegatov. Če je občni zbor nesklepčen, 
se mora vršiti v šestih tednih drug občni zbor z istim, 
dnevnim redom, ki sklepa potem o predmetih dnev
nega reda veljavno ne glede na število navzočnih 
delegatov (§ 34., točki 3. in 4., statuta). 

Sklepa se z absolutno večino oddanih veljavnih 
glasov (§ 34., točka 5., statuta). 

Naročnina 
za 

„Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti" 
znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

mesečno 10 Din, 
četrtletno 30 Din, 
poluletno 60 Din, 
vseletno 120 Din. 

Naročnina se mora plačevati vedno n a p r e j ^ 
pošilja pa naj ee samo pod naslovom, na, katerega 
se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu nezna
nih uradov, oseb ali firm. 

Kdor lista ne mara več prejemati, naj to naznani 
t a k o j pismeno ali ustno upravništvu v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta št. 16, ter poravna obenem še 
morebitni dolg ali pa vrne vse prejete kose lista. 

Na reklamacije posameznih morda neprejetih 
kosov lista se ozira upravništvo samo deset dni po-
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, бе 
so še v zalogi, le proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i. dr. nàj se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Neporabljene ali preostale položnice naj se vrnejo 
upravnižtvu kot tiskovina. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiekarna, d.d. • Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poftnintt plačana v gotovini. 

112. V Ljubljani, dne 28. novembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina: 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
377. Pravilnik o cepljenju živali zaradi odvračanja, zdrav

ljenja in spoznavanja živalskih kužnih bolezni. 
378. Razpis o carinsko-železniškem postopanju s tranzit

nimi pošiljkami. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 273 z dne 23. novembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 

oktobra 1928.: Postavljena sta: pri oblastnem in
spektoratu finančne kontrole v Ljubljani za inšpek
torja finančne kontrole I. razreda v 1. skupini 
II. kategorije Fran G o l o b , inspektor finančne kon
trole II. razreda v 2. skupini П. kategorija pri istem 
inspektoratu; pri sreski upravi finančne kontrole v 
Ljubljani 1 za inšpektorja finančne kontrole П. raz
reda v 2. skupini II. kategorije Josip E r j a v e c , 
podinspektor finančne kontrole v 2. skupini II. ka
tegorije pri isti sreski upravi. 

Odlok ministra za vere z dne 13. julija 1928.: 
Drjii. Mihaelu O p e k i , kanoniku stolnega kapitlja 
v Ljubljani v 4. skupini I. kategorije, ki je dovršil 
dne 18. junija 1928. 30 let vračunijive službe, je 
povečana z dnem 19. junija 1928. osnovna plača 
10. stopnje- za 15'%. 

Odlok ministra za vere z dne 15. septembra 1928.: 
Dr ju. Ivanu T o m a ž i č u , dekanu stolnega kapitlja 
v Mariboru v 4. skupini I. kategorije, ki je dovršil 
dne 19. julija 1928. 27 let vračunijive službe, je na
kazana z dnem 20. julija 1928. osnovna plača 
10. stopnje iste skupine in kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 
29. oktobra, 10. novembra, in 13. novembra 1928.: 
V državljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev so sprejeti: 1.) Maksimilijan H o r w i t z , 
tvorniški ravnatelj v Kranju, skupno z ženo Gizelo 
in maloletno hčerko Ilzo; 2.) Anton š k r j a n c . 
trgovec v Kočevju, skupno z ženo Kristino in dvoma 
maloletnima otrokoma; 3.) Antonija R u p n i k , pri
vatna uradnica v Ljubljani. 

Zapisnika o VU. in VITI. redni seji narodne skup
ščine z dne 14. in 15. novembra 1928. 

Številka 274 z dne 24. novembra 1928. 
Odlok ministra za vere z dne 14. septembra 

1928.: Dr ju. Vinku M o č n i k u , profesorju bogo
slovja v škofijskem semenišču v Mariboru v 6. sku
pini I. kategorije, ki je dovršil dne 14. oktobra 1927. 
12 let vračunijive službe, je nakazana z dnem 
15. oktobra 1927. osnovna plača 5. stopnje iste sku
pine in kategorije. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 29ega 
oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Alojzij A n -
d e r 1 e, strojevodja državnih železnic v Mariboru, 
skupno z ženo Terezijo. 

Uredbe osrednje vlade. 
377. 

Na podstavi členov 3. in 26. zakona o odvračanju 
in zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne 14. junija 
1928. •predpisujem ta-le 

Prav i ln ik 
o cepljenju živali zaradi odvračanja» 
zdravljenja in spoznavanja živalskih 

kužnih bolezni.* 

Ölen 1. 

Cepiti živali zaradi odvračanja, zdravljenja in 
spoznavanja živalskih kužnih bolezni sme samo 
veterinar. 

Člen 2. 
Zaradi odvračanja in zdravljenja kužnih bolezni 

pri perutnini smejo opravljati cepljenje pod nadzor
stvom in po navodilih veterinarjev tudi druge osebe, 
ki se posebe usposobijo za ta posel. Take osebe 
smojo opravljati ta posel kot veterinar je vi pomoč
niki, in sicer samo, kjer so kužne bolezni pri perut
nini tako razširijo, da veterinarji v srezih ali občinah 
ne morejo sami pravočasno izvršiti tega poela. 

Nikakor in nikoli pa ni dovoljeno, da bi oprav
ljali neveterinarji ta posel samostalno in preden 
pristojni veterinar ugotovi diagnozo bolezni. 

Člen 3. 

Ob pogojih, navedenih v členih 2. in 5. tega pra
vilnika se sme poveriti cepljenje perutnine onim: 

1.) ki so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) ki so dovršili kmetijsko fakulteto ali; vsaj 
srednjo kmetijsko ali drugo srednjo strokovno 
šolo; in 

3.) ki se specialno usposobijo za ta posel. 

Člen 4. 

Oni, ki se hočejo baviti s cepljenjem perutnine 
v območju oblasti, morajo izposlovati za- opravljanje 
tega posla dovolilo od pristojnega velikega župana. 

Veliki župan izda talco dovolilo na podstavi po
trdila o usposobljenosti in na predlog oblastnega 
veterinarskega referenta.. 

0 izdanem dovolim obvesti veliki župan mini
strstvo za poljedelstvo in vode, nadalje vsa oblar-
stva in vse veterinarje, kar mu jih je podrejenih, in 
interesente zaradi znanja in ravnanja. 

Člen 5. 

Kdo dobi dovolilo za cepljenje perutnine, sme 
začeti s tem poslom šele po izkazani potrebi in :>a 
poziv sreskega ali občinskega veterinarja, ki sta ga 
pristojna, pa tudi dolžna nadzirati pri tem poslu. 

Ce veterinar ugotovi, da omenjena oseba ne 
opravlja tega posla lege artis, ji ustavi nadaljnje 
poslovanje ter sporoči to velikemu županu po svo
jem nadrejenem oblastvu z obrazloženim predlogom, 
naj se dovolilo, izdano dotični osebi, razveljavi. 

O odloku, s katerim se izdano dovolilo raz
veljavi, obvesti veliki župan ministrstvo za polje
delstvo in vode, nadalje vsa oblastva in vse veteri
narje, kar mu jih je podrejenih, in interesente zaradi 
znanja in ravnanja. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 23. novembra 1928., št. 273/LXXXIX. 

Člen 6. 

Usposobljenost se mora dokazati pred komisijo, 
v katero spadajo: 

1.) oblastni veterinami referent kot predsednik; 
2.) oblastni kmetijski referent; in 
3.) en veterinar s sedežem v oblasti, ki ga odredi 

veliki župan. 
Ce na sedežu oblasti ni veterinarja (točka 3.), 

odredi veliki župan v komisijo najbližjega veteri
narja iz sosednjega sreza. 

Izpit obseza: 
kužne bolezni pri perutnini, veterinarsko policijo, 

kolikor se nanaša na zatiranje kužnih bolezni pri 
perutnini, osnovne pojme o cepljenju vobče, tehniko 
cepljenja in razkuževanje. 

Člen 8. 
Prošnje za opravljanje tega izpita pošiljajo kandi

dati velikemu županu. Prošnji prilagajo: 
1.) nravstveno izpričevalo; 
2.) dokaze iz točk 1.) in 2.) člena 3. tega pravil

nika; in 
3.) potrdilo, izdano po veterinarju, ki je kandi

data poučeval v izpitnih predmetih. 

Člen 9. 
Veliki župan določi na podstavi te prošnje dan 

izpita, o čemer obvesti prosilca in člane izpraševalne 
komisije. 

Člen 10. 
O izpitu se vodi zapisnik, ki ostane v arhivu 

velikega župana.. 
Člen 11. 

Kandidatu, ki je izpit opravil, izda komisija proti 
plačilu predpisane takse izpričevalo po priloženem 
obrazcu. 

Člen 12. 

Predsedniku ш članom komisije gre honorar po 
100 (sto) dinarjev od vsakega kandidata. 

Ce ne bi imel član komisije sedeža v kraju, kjer 
se vrši izpit, mu gre poleg omenjene nagrade po
vračilo potnih stroškov po predpisih, ki veljajo 
o tem. 

Potne stroške, honorarje in izdatke za nabavo 
vsega materiala, potrebnega pri dokazu usposoblje
nosti, trpe oni, ki opravljajo izpit. 

Člen 13. 

Kdor prekrši predpise, navedene v členih 1., 2. 
in 5. tega pravilnika, se kaznuje po odredbah čle
na 111. zakona o odvračanju in zatiranju živalskih 
kužnih bolezni z dne 14. junija 1928. 

Člen 14. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi; s tem dnem prestanejo veljati vsi prejšnji 
predpisi, ki mu nasprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 14.novembra 1928.; 
Vt. br. 14.353. 

Minister za poljedelstvo in vode: 
dr. V. Andrić s. r. 



112. _ _ _ _ 
I z p r i č e v a l o. 

s katerim se potrjuje, da je N. N. iz 
dane* pred izpraševalno komisijo v 
pokazal dovolj znanja, da sme kot pomočnik so
delovati pri cepljenju perutnine po členu 2. pravil
nika o cepljenju živali zaradi odvračanja, zdravljenja 
in spoznavanja živalskih kužnih bolezni Vt. br. 14.353 
z dne 14. novembra 1928. 

V : dno . . • . . • . 10 . . • 

Predsednik izpraševalne komisije: 

Člana: 

378. 
Razpis o carinsko-železniškem postopanju 

s tranzitnimi poSiljkami.* 
Gospod minister za finance je odredil na predlog 

gospoda ministra za promet in po zaslišanju carin
skega sveta na podstavi člena 273. carinskega 
zakona: 

«Odslej naj se ne zahteva od železnice, da. bi 
predlagala za provozne vagonske pošiljke sprem
nice, ki jih predpisuje člen 12. carinsko-železniškega 
postopnika. 

Namesto spr.emnic. s katerimi se je doslej vršilo 
carinsko nadzorstvo nad blagom v neposrednjem 
provozu, naj se vrši odslej to nadzorstvo s prijavo 
po odredbah členov 8. in 9. carinskega zakona, ki 
jo predloži voznik vstopni in izstopni carinarnici. 
Kakšno obliko naj ima ta prijava in kako naj se 
vrši z njo carinsko nadzorstvo nad tem provoznim 
blagom, o tem predpiše natančnejša navodila gene
ralna direkcija carin sporazumno z generalno direk
cijo državnih železnic.» 

Po tej odločbi je predpisala generalna direkcija, 
carin sporazumno z generalno direkcijo državni]- že
leznic naslednje postopanje, kako je imeti to blago 
med njegovim tranzitom skozi našo državo pod 
carinskim nadzorstvom. 

Vstopna železniška postaja mora predložiti vstop
ni carinarnici v duplikatu prijavo, o kateri govore 
člena 8. in 9. carinskega zakona in člen 2. carinsko-
železnišfcega postopnika. V taki prijavi morajo biti 
ti-Ie razprecklki: 1.) zaporedna številka; 2.) številka 
vagona in čigav je vagon; 3.) število tovorkov; 

,4.) teža blaga; 5.) imenovanje blaga; 6.) imo cari
narnice, pri kateri naj gre blago iz države: in 7.) pri
pomba. Ko carinarnica prejme tako prijavo od pri
stojne železniške postaje, jo vpiše v zapisnik prijav, 
postavi nanjo zaporedno številko in datum, pridrži 
unikat zase. duplikat pa vrne postaji. 

Prav tako prijavo z istimi razpredelki, razen raz-
predelka 6., v katerem mora stati namesto imena 
izstopne carinarnice ime -vstopne carinarnice, pri 
kateri je blago prišlo v našo državo, predloži iz
stopna železniška postaja v duplikatu izstopni cari
narnici. Ko izstopna carinarnica prejme tako pri
javo, postopa z njo tako, kakor je rečeno za vstopno 
carinarnico. 

Ko izstopna carinarnica prejme tako prijavo, 
mora takoj, najkesneje pa v treh dneh, obvestiti s 
posebnim dopisom, vpisanim v vložni zapisnik, vsako 
izmed vstopnih carinarnic, čigavo blago je po zgo
raj omenjeni izstopni prijavi odšlo iz države. V ob
vestilu mora šteti datum, kdaj je blago odšlo, šte
vilka vagona, čigav je vagon, in zaporedna številka 
prijave vstopne carinarnice, po kateri je bilo blago, 
pri njej prijavljeno za provoz. 

Ko prejme vstopna carinarnica tako obvestilo, 
ga priloži unikatu prijave, na katero se nanaša ob
vestilo: v prijavo, v Tazpredelek «Pripomba», pa za
piše opazko, da se je blago izvozilo po obvestilu 
dotične carinarnice, z označbo njegovega števila in 
datuma. 

Ce vstopna carinarnica ne dobi takega obvestila 
v 15 dneh (člen 115. carinskega zakona), ga mora 
urgirati pri izstopni carinarnici, ki jo je označila 
železniška postaja kot izstopno carinarnico. Če dobi 
od izstopne carinarnice obvestilo, da blago ni odšlo 
iz države, mora uvesti, po členu 121. carinskega za
kona preiskavo ter postopati nadalje po zakonu. 

Da pa se ve na poti, da. je blago določeno r.% 
provoz, ne pa za uvoz, mora pritisniti vstopna že
lezniška postaja redno na tovorni list, ki spremlja 
provozno blago, žig nastopne oblike in z nastopnimi 
podatki v njem: 

758 Letnik X. 

Postaja v 

Pri carinarnici 
v 

Rok za provoz 

Prijava Z. br. 
Zalivk 

P r o v o z . 

. z dne 
Dovolilo provoza št. 

19 

Podpis železniškega 
uslužbenca : 

Podpis carinarničnega 
uslužbenca : 

č e bi se blago slučajno zadržalo v državi, 
ga je poslati carinarnici. 

Velikost tega žiga je 4 % X 9 cm. 
Podatke v tem žigu izpolni vstopna železniška 

postaja ali vstopna carinarnica, kakor je pač pri
stojna za ta ali oni podatek. N. pr.: Podatek «Pri 
carinarnici» izpolni železniška postaja, podatek «Rok 
za provoz» pa postavi vstopna carinarnica itd. 

Ta žig morajo nabaviti ob svojih stroških želez
niške postaje ter ga vselej pritisniti na tovorni list, 
preden predlože tovorni list vstopnim carinarnicam 
s prijavo vred. 

T a razpis stopi v veljavo z dnem 1. decembra 
1928.; carinarnicam se naroča, naj od tega dne po
stopajo tako. 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 15. novembra 1928.; C. br. 43.000. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o novi emisiji tovornih listov.* 

Na podstavi člena 37. zakona- o taksah in na 
predlog uprave državnih monopolov Pr. br. 32.663 
je odobril gospod minister za finance z odlokom z 
dne 12. novembra 1928., št. 130.328, d a se da z dnem 
1. oktobra 1928. v promet nova emisi|a tovornih 
listov za mednarodni promet za brzovozno in sporo
vozno blago z vtisnjenim kolkom za 5 Din. 

Dosedanji tovorni listi prestanejo veljati » dnem 
1. oktobra 1928.; lahko pa se zamenjajo za novo v 
roku 90 dni, t. j . do vštetega dne 29. decembra 1928. 

Nova emisija tovornih listov za mednarodni pro
met za brzovozno in sporovozno blago se razlikuje 
od stare v tem, da je besedilo na vsakem l.fetu na
tisnjeno v francoskem in srbohrvatskem jeziku z 
latinico. Novi list je sestavljen iz unikata in dupli
kata, ki sta perforirana, da se laže.razdvojita. Ves 
list meri 695 X 315 mm, Barva besedila, kolka in 
papirja je ista kakor pri dosedanjih listih. Brzovozni 
tovorni listi se razlikujejo od sporovoznih v tem, da 
imajo zgoraj in spodaj na obeh straneh rdeč rob, 
širok 1 cm. 

Iz generalne direkcije davkov v Beogradu, 
dne 12. novembra 1928.: št. 130.328. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 23. novembra 1928., št. 273/LXXXIX. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 881. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

o d dne 1 . d o dne 7 . novembra 1928. 

S r e z -3 « Ji I a S 
3 

a l 

Skupin» tifuraib bolesni. 

Brežice 
Črnomelj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

Skupaj . 

4 

1 
2 
4 
1 

1 12 

2 
1 

6 
9 

1 

i . 
. 

'• . 

2 

. 

. 1 19 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 22. novembra 1928., št. 272. 

S r e z •2 

O 2-§ 
N U 

O > s P 
Orila. — Dyeenteria. 

Črnomelj. . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj . | 3 

Skrlatinka. Sç»r!atina. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 

i Kamnik . . . . 
1 Kranj 

Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

23 
6 

10 4 I 
49 14 12 

1 
2 
5 
6 
1 
1 
1 

18 
4 

12 

Ošpice. — Morbilli. 
Brežice . . 
Črnomelj . 
Kranj . . . 
Kočevje . . 
Krško . . . 
Radovljica . 

Skupaj 

1 I 
9 | 

10 i 
10 i 

1 

1 
7 

53 

31 64 

1 
9 

10 
10 

30 

51 

1 
7 

51 
1 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 11 

. 

4 

6 

1 
2 
2 

; 
5 

i 
1 

2 

63 

Sen. Erysipelas. 
! . ! 1 

10 

1 Ljubljana, mesto . '. 2 ! 

VraniSni prisad. — Anthrax. 
Brežice | 1 i . ' . i 

V L j u b l j a n i , dne 19. novembra 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 43/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 8 . d o dne 1 4 . n o v e m b r a 1928. 

S r e z "če 1= u -S (Л 
co o 

Skupina tilnmih bolesni. 

Celje 
Dolnja Lendava 
Konjice . . . . 
Murska Sobota . 
Prelog 

№ 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

I 3 
14 

Griia. — Dysenterie. 
Prevalje | 3 I 1 I 1 
Šmarje pri Jelšah • I 4 I 1 | 2 

12 

Skupaj . | 7 

Skrlatinka. 

2 I 3 

Scarlatina. 
Celje 
Čakovec 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

2 
6 
6 
2 

15 
1 
1 

33 

5 

i 
i 
1 

2 
1 

11 

1 
. 
, 
• 

4 
, 
• 

5 

6 
6 
7 
2 
1 

12 
1 
3 
1 

39 

Nalezljivo vnetje mozganoY. — llenmgitie cerebro
spinalis epidemica. 

I . I 1 Ljutomer. 1 I 

Ptuj 
Krčevita odreTeneloet. — Tetanus. 

I 1 I . I • I • h 
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S? 

Oipiee. - Morbilli. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

5 
, 

7 
62 
74 

3 
1 
3 

23 
22 
52 

1 

8 
3 

12 

7 
1 
3 

22 
81 

Davica. — Dipbteria et Croup. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 1 

Celje, mesto . . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Skupaj . I 22 | • 4 | 

Sen. — Erysipelas. 
1 

114 

1 

1 

17 

V M a r i b o r u , dne 19. novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. br. 22/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. novembra 1928. 

Bolnica 
aH 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevrilškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnlca 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnlca 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

•A3 
o. iS 

O c 

157 

79 

319 

111 

45 

83 

21 

40 

1 

10 
56 

197 
154 

15 

100 

48 

160 

32 

23 

38 

10 

26 

4 

6 
8 
1 
1 
1 

TekočI mesec 

o. 
3 

257 

127 

479 

143 

68 

121 

31 

66 

5 

16 
64 

198 
155 

16 

73 

43 

140 

16 

25 

30 

6 

32 

o. 
a 

io 

80 

43 

147 

17 

26 

33 

6 

33 

177 

84 

332 

126 

42 

88 

25 

33 

5 

9 
53 

196 
154 

16 
Skupaj . 11288 458 1746 383 23 406 134i 

V M a r i b o r u , dne 21. novembra 1928. 

P o odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet, br. 51/51. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 26. novembra 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena! z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Ferketinec 1 dvorec). Ptu j : 
Slovenja vas (GereČja vas 2 dvorca). 

Š u š t a v e c. 

Konjice: Konjice trg (Prevrat 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 
Zgornja Veličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

759 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). Ptuj, niesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a k u g a . 

Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 
Dolnja Lendava: Dolga vas (Dolga vas 1 dvorec). 
Ljutomer: Hrastje-Mota (Hrastje 1 dvorec). Ma
ribor, desni breg: Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lov
renc 6 dvorcev), Recenjak (Recenjak 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Dragučova (Dragučova 1 dvo
rec), Sv. Jurij ob Pesnici (Jedlovnik 1 dvorec), 
Plač (Plač 1 dvorec), Selnica ob Dravi (Selnica 
1 dvorec). Prelog: Mala Subotica (Podbrest 1 dvo
rec). Prevalje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec). 
Ptu j : Mezgovci (Mezgovci 18 dvorcev), Sv. Barbara 
v Halozah (Cirkuljane 2 dvorca), Sv. Lovrenc v 
Slovenskih goricah (Mostje 1 dvorec). Slovenjgradec: 
Slovenjgradec (Slovenjgradec 5 dvorcev). Topol-
ščica (Topolščica 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Petrovce (Drešinja. vas 1 dvorec), Sv. Jurij 
ob Taboru (Sv. Jurij 2 dvorca), Višnja vas (Višnja 
vas 1 dvorec). Čakovec; Čakovec, okolica (Pusta-
kovec 1 dvorec), Mursko Središče (Selnica 1 dvorec). 
Ljutomer: Stara cesta (Mekotnjak 2 dvorca). Šmarje 
pri Jelšah: Sv. Peter na Medvedovem Selu (Kačji 
dol 1 dvorec), Sv. Vid pri Grobelnem (Bodrišna; vas 
1 dvorec), Zgornji Bodrež 5 dvorcev, Mlače 2 dvorca), 
Zibika (Strtenica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 26.novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 471—4/28—1. 

Razpis. 
3—1 

Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d -
n i k a v 11. ali Ш. kategoriji pri o k r a j n e m s o 
d i š č u v K r a n j u in vsako drugo mesto pisar
niškega uradnika, ki bi se ispraznilo pri kateremkoli 
sodižču tekom razpisa ali zaradi njega. 

Svoj:eročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj se vlože po službeni poti najkes-
nejo do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsednistvu. 

Pri oddaji razpisanega mosta v Kranju imajo 
prednost prosilci z zemljiškoknjižnim izpitom. 

V proračunskem letu 1928./1929. je sprejemanje 
novih uradnikov in civilnih uslužbencev — razen če 
se vrnejo iz pokoja v aktivno službo — po čle
nu 347. finančnega zakona, ustavljeno. 

Od te omejitve so izvzeti izprašani podčastniki 
s pravicami po členu 73. zakona o ustroju vojske, ki 
so še v aktivni vojaški (oTOžniški) službi, o čemer 
naj prilože prošnjam potrdilo nadrejenega vojaškega 
ali OTožniškega oblastva z navedbo, kdaj so dosegli 
v vojaški ali orožniški službi podčastniški čin. 

Upokojenec se ne sme sprejeti v državno službo, 
če je dovršil 60. leto starosti (člen 333. finančnega 
zakona za leto 1928./1929-). 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci rz-
rečno vsa mesta., za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 26. novembra 1928. 

Preds. 745/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se odda m e -

s t o j e t n i š k e g a p r i p r a v n i k a v 5. skupini 
П. kategorije. 

Prosilci morajo imeti izobrazbo, predpisano v 
členu 6./II. uradniškega zakona za П. kategorijo 
državnih uradnikov. 

Svojeročno spisane prošnje, pravilno kolkovano 
in opremljene po členu 12. uradniškega zakona, naj 
se vlože do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsednistvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. novembra 1928. 

Letnik X. 
S 12/28—46. 2348 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Fran P e t e r n e l , trgovec v 

Dolnji Dobravi št. 20. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. 

št. S 12/28—2 o prezadolženčevi imovini, je po 
§ 157. k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna 
poravnava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. novembra 1928. 

S 22/28—5. 2351 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini K m e t i j s k e g a 

k o n z u m n e g a d r u š t v a v Ž i r i h, r. z. z o. z. 
v likvidaciji, registriranega pod fkmo: Kmetijsko 
konzumno društvo v Žirih, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Konkurzni komisar: Kajetan Premerstein, pred
stojnik okrajnega sodišča v Logatcu. 

Upravnik mase: Fran Tavzes, notar v Logatcu. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Lo

gatcu dne 10. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglasitv.eni rok do dne 12 . j a n u a r j a K 9 2 9 . 
Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču dne 
3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 22. novembra 1928. 

S 15/27—13. 2335 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Janko G a b r o n , trgovec v 

Trbovljah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. 

št. S 15/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po 
§ 139. k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa raz
deljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 21. novembra 1928. 

S 17/27—17. 2336 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Frane R o z i n - T o m š e . klepar 

v Trbovljah II. št. 87. 
Konkurz, ki j e bil razglašen s sklepom opr. 

št. S 17/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po 
§ 139. k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa raz
deljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 21. novembra/ 1928. 

S 8/28—59. 2337 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Janko A r t m a n, trgovec pri 

Sv. Juriju ob južni železnici. 
Konkurz, ki je bil razglašen s бкЈерот opr. 

št. S 8/28—2 o prezadolženčevi imovini, јб po 
§ 157. k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna 
poravnava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I , 
dne 21. novembra 1928. 

2334 Ne I 247/28—1. 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Frančiška K r a j n e , 
dninarica na Spodnji Ponikvi št. 46, pošta Žalec, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hranilne 
knjižice, ki jo j;e.prosite!jica baje izgubila: Hranilna 
knjižica Savinjske posojilnice v Žalcu št. 14.444, 
glaseča se na ime: Bernard Mernik v Stebovniku in 
na imovino 2667 Din 30 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
20. decembra 1928., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, d a je' hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 22. novembra 1928. 

E 240/28—6. 2282 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Unec, vi. št. 388 in 472. 

Cenilna vrednost: 13.050 Din; najmanjši ponti-
dek: 8700 Din. 

, Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 

№>..•• ìiaoStópiiSLv 
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začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 7. novembra 1928. 

E 351/28-^13. 2350 
Dražbeni okl ic 

Dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Loke, vi. št. 15 in 16, in zemljiška, 
knjiga Ljubija, vi. št. 90. 

Cenilna vrednost: 1927 Din, 140.395 Din 20 p 
in 965 Din 20 p; vrednost priteklin: Г2.950 Din; naj
manjši ponudek: 104.166 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 26. oktobra 1928. 

E 368/28—13. 2357 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Reštanj, a) vi. št. 202, b) vi. št. 127. 

Cenilna vrednost: ad a) 22.492 Din 85 p, ad b) 
31.229 Din; vrednost priteklin: 650 Din; najmanjši 
ponudek: ad a) 11.246 Din 38 p, ad b) 16.227 Din 17 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega eodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 14. novembra 1928. 

E 560/28—11. Du. št. 513/28. 2356 

Ustavitev izvršbe. 
Izvršilna stvar: Karel Mraz, zastopan po drju. Mi

haelu Stajnku, odvetniku v Mariboru, zoper Blaža 
L a p a n a, posestnika v Marenbergu. zaradi 550 Din 
s pripadki. 

Izvršba po prisilni dražbi zavezancu lastne polo
vice nepremičnin: vi. št. 12, katastrska občina 
Marenberg, notranji trg, dovoljena s tukajšnjim skle
pom opr. št. E 560/28—3, je sporazumno z zahteva-
jočo stranko po § 40. i. r. ustavljena. 

Vsa izvršilna dejanja, ki so se opravila za zgo
raj označeno izvršilno terjatev zahtevajoče stranke, 
se s tem razveljavljajo. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 13. novembra 1928. 

E 5571/28—10. 2191 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
poùpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Limbuš, a) vi. št. 142, b) vi. 
št. 130 in c) vi. št. 132. 

Cenilna vrednost: 47.085 Din; vrednost priteklm: 
1340 Din (že všteta v cenilni vrednosti ad a); naj
manjši ponudek: 31.390 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 18. oktobra 1928. 

E 6802/28—8. 2195 
Dražbeni okl ic 

Dne 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Račje, vi. št. 628. 

Cenilna vrednost: 17.302 Din 50 p; najmanjši po
nudek: 11.535 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 24. oktobra 1928. 

E 1501/28—9. 2274 

Dražbeni oklic. 
Dne 21 . d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Skorbo, vi. št. 88. 

Cenilna vrednost: 1674 Din; najmanjši ponudek: 
1116 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju,, oddelek IV., 
dne 31. oktobra 1928. 

E 173/28—11. 2239 

Dražbeni okl ic 
Dne 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Št. Janž, vi. št. 21: a) poslopja: 
hiša, mlin, hlev, 2 svinjaka, kašča, kovačnica, dva 
kozelca, sušilnica za sadje, stope, v skupni cenilni 
vrednosti 76.700 Din, b) njivske, travniške, pašniške 
in gozdne parcele v skupni cenilni vrednosti 32.678 
Din; vi. št. 317, katastrska občina Št. Janž: ena zem
ljiška parcela, cenilna vrednost 876 Din 50 p; vi. 
št 472, katastrska občina Podboršt: dve njivi, štiri 
travniki, v skupni cenilni vrednosti 4900 Din 95 p; 
vi. Št. 349, katastrska občina Goveji dol: štiri gozdne 
parcele v cenilni vrednosti 10.865 Dim 35 p; prite-
kline v vrednosti 19.553 Din'; najmanjši ponudek: 
97.049 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okiic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 30. oktobra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Št. 830/prez. ""*"* ^ 3—2 

Razpis. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani razpisuje na tehnični fakul
teti m e s t o p o g o d b e n e g a d o c e n t a za 
s p l o š n o k e m i j o . 

Prosilci, ki se zanimajo za to mesto, naj pošljejo 
prijave do dne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9. rektoratu 
univerze v Ljubljani. 

Prijave je treba opremiti z listinami, ki jih za
hteva člen 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 16. novembra 1918. 
Rektor: Vidmar s. r. 

Št. 38.327/28/ref. X. a. 2331 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
oktober 1928. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila po 
§ 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo 

z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 31. oktobra 
1922., št. 365/113, za mesec o k t o b e r 1 9 2 8. 
mnogokratnik 9*13 za vrednosti in zneske, izražene 
v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 20. novembra 1928. 
Magistratni direktor: dr. Zamik s. r. 

Št. 1263. 9332 
Razpis. 

Občina trg Sv. Jurij ob južni železnici razpisuje 
napravo daljnovoda visoke napetosti 5000 V. s 
transformatorjem 30 K. V. in krajevno omrežje. 
Doljnovod bo dolg okoli 9 km. Načrti so na vpogled 
v tukajšnji občinski pisarni. 

Ponudbe naj se vlože do vštetega dne 15. d e 
c e m b r a 1 9 2 8. pri podpisanem občinskem uradu. 

Županstvo si pridržuje pravico, da naročila ne 
odda najcenejšemu ponudniku. 

Občinski urad pri Sv. Juriju ob južni železnici, 
dne 23. novembra 1928. 

Razne objave. 
2333 Vabi lo n a o b č n i zbor, 

K ga bo imela delniška družba 
«Triglav», prometna d. d., 

dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob sedemnajstih v 
prostorih Zveze industrijcev v Ljubljani, Beethov

nova ulica št. 10, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o stanju družbe. 
2.) Sklepanje o likvidaciji družbe. 
3.) Določitev načina, po katerom naj se izvrši 

likvidacija, izvolitev likvidatorjev in določitev njih 
področja. 

4.) Slučajnosti. 
* * * 

Po členu 17. družbenih pravil imajo na občnem 
zboru pravico glasovanja delničarji, ki so položili 
vsaj šest dni pred občnim zborom pri družbi naj
manj deset delnic z nezapadlimi kuponi. Delničarji 
glasujejo po § 18. družbenih pravil na občnem zboru 
osebno ali pa po svojih pooblaščencih, ki so lahko 
tudi nedelničarji. — Pooblastila se morajo predložiti 
upravnemu svetu najkesneje tri dni pred občnim 
zborom. 

Upravni svet. 

2339 Poziv upnikom. 
C e n t r a l n a n a k u p o v a l n i c a s t a r e g a 

ž e l e z a , družba z o. z. v Ljubljani, je prešla po 
sklopu občnega zbora z dne 31. maja 1927. v likvi
dacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve fio 
dne 24. februarja 1929. 

V L j u b l j a n i , dne 24. novembra 1928. 
Franc Stupica s. r., trgovec z železnino, 

likvidator. 

Št. 22. 2338 
Razid društva. 

Orlovski odsek v Starem trgu pri Slovenjgradcu 
se je razšel, ker se je pridružil odseku v Slovenj
gradcu. Matko Vosrner s. r., predsednik. 

2 3 6 7 Objava. 
Izgubil sem založni list Gradske štedionice v 

Zemunu št. 16.984 z dne 12. marca 1928. 
Proglašam ga za neveljavnega. 

Slavko Levičnik s. r. (iz Ljubljane). 

2352 Objava. 

Izgubil sem potni list na ime: Ladislav Kline, ing. 
chem. iz Vodmata pri Ljubljani, ki mi ga je izdala poli
cijska direkcija v Ljubljani leta 1925. za Francijo 
m п а г а Ј - Ladislav Kline s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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113. V Ljubljani, dne 3. decembra 1928. 

; V 
jetnik X. 

Kraljema Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a : 

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
379. Pravilnik o praktičnih vajah v javnih lekarnah štu

dentov farmacevtskega oddelka na filozofski fakul
teti vseučilišča kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v Zagrebu. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 275 z dne 26. novembra 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne 

30. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Viljem K u s, 
učitelj pri Sv. Lenartu. 

Številka 277 z dne 28. novembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 

30. junija, 3. julija, 23. julija in 13. avgusta 1928.: 
Iz državljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev smejo izstopiti zaradi sprejema avstrij
skega državljanstva: 1.) Henrik Z a m p a n u 11 i, 
podjetnik v Celovcu', rojen v Ljubljani in pristojen 
v Celje, skupno z ženo Avvistino in maloletnim si
nom Otonom; 2.) Jožefa Z i m n j a k-, gospodinja v 
Gradcu, rojena v Celju in tja pristojna; 3.) Anton 
H e r m a n n , delavec na. Dunaju, rojen v Laškem in 
tja pristojen, skupno z ženo Ljudmilo; 4.) Janez 
U r b a n e c, mesar v Borovcu, rojen v Goricah in 
pristojen v Preddvor, skupno z ženo Margareto in 
dvema maloletnima otrokoma. 

uredbe osrednje vlade. 
379. 

Minister za narodno zdravje razpisuje v spo
razumu z minifetrom za prosveto P. br. 17.623 z dne 
2. novembra 1928., ko je 'zaslišal mnenje farmacevt
skega oddelka na filozofski fakulteti, in na podstavi 
člena 3. uredbe o farmacevtskem oddelku na filo
zofski fakulteti vseučilišča kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Zagrebu P. br. 5572 z dne 6. aprila 
1928. ta-le . •..-. _.-

Pravilnik ^ ^ Ш ^ 
o praktičnih vajah v javnih lekarnah 
Studentov farmacevtskega oddelka'na*-
filozofski fakulteti vseučilišča kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 

Zagrebu.1" 
Člen 1. 

Po vpisu v farmacevtski oddelek na filozofski 
fakulteti vseučilišča kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Zagrebu mora vstopiti slušatelj do dne 
1 oktobra v javno' civilno lekarno, da dovrši prak
tične vaje. Te praktične vaje trajajo zdržema od 
dne 1. oktobra do dne 80. junija, odnosno do konca 
dotičnega šolskega leta. 

Ölen 2. 

Vsakdo; ki izpolnjuje predpise člena 2. uredbe 
o farmacevtskem oddelku na filozofski fakulteti vse-

* cSlužbene Novine kralj evine jSrbia|, Hrvata i в1ф 
venaca» z dne 23. novembra 1928., št. 278/LXXXLX. 

učilišča kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
Zagrebu in se je vpisal v farmacevtski oddelek, vpiše 
v indeks za prva dva semestra elementarne praktič
ne vaje iz farmacije in predstojnika (šefa) lekarne, 
pri katerem jih bo vršil. Potrdilo o dovršenih vajah 
vpiše v indeks šef lekarne in sopodpffie ga pristojni 
sanitetni referent, v mestih pa mestni fizik. 

Člen 3. 

Vsaka lekarna sme sprejeti samo enega študenta 
farmacije. Ce; pa je v eni lekarni stalno zaposlenih 
več magistrov farmacije, se ravna število študentov 
po številu magistrov, tako da pride na vsakega ma
gistra, vštevši predstojnika lekarne, pò en študent. 

Predstojnik (šef) vsake lekarne, ki sprejme štu
denta na praktične vaje, mora o tem takoj obvestiti 
krajevna sanitetna oblaetva, ki pošljejo to prijavo 
pristojnemu sreskemu sanitetnemu referentu. Mestni 
fizik, prav talco pa tudi sreeki sanitetni referent, 
mora priobčiti prejete prijave oblastnemu sanitet
nemu referentu, ki jih polije ministrstvu za narodno 
zdravje na znanje. 

Prav tako mora obvestiti predstojnik (šef) le
karne, ki je sprejel študenta faraacije na praktične 
vaje, o tem neposredno lekarnarsko zbornico. Enako 
je treba postopati, ko se odjavi študent po prestanku 
praktičnih vaj. Sreski sanitetni referent, odnosno 
mestni fizik, in lekarnaraka zbornica vodita točno 
evidenco o prijavljenih in odjavljenih študentih 
farmacije, ki so bili v javnih lekarnah na praktičnih 
vajah. 

Člen 4. 
Predstojnik (šef) lekarne mora izučevati spre

jetega študenta praktično in teoretično v obsegu, ki 
je določen s členom 7. uredbe o farmacevtskem od
delku za opravljanje predhodnega izpita po dovrše
nih praktičnih vajah v javni lekarni, da lahko pri
pravnik uspešno opravi predpisani predhodni izpit, 
za katerega se zahteva: 

a) da je zmožen, pripraviti zdravilo, predpisano 
v receptu, ter ga oceniti po cenovniku; 

b) da je zmožen, izgotoviti preprost lekarniški 
preparat, ki ga je mogoče izdelati v kratkem času. 

Nadalje se zahteva od kandidata: 
c) iz kemije: da so mu znani elementarni pojmi 

kemije; 
d) iz farmakognozije: da so mu, znane najnavad-

nejše in najvažnejše droge, ki se uporabljajo v le
karni in ki so predpisane v farmakopeji, in njih 
izvor; 

e) iz botanike: da so mu znani elementi morfo
logije rastlin in da pozna najnavadnejše oficinalne 
rastline. ' 

Predstojnik (šef) vsake lekarne mora poučevati 
sprejetega študenta o redu, čistosti in točnosti pri 
poslovanju ter ga navajati na vestno in vztrajno 
izpolnjevanje dolžnosti v stanovski stroki. 

Predstojniku (šefu) lekarne, ki bi prekršil pred
pise tega člena, se sme na predlog sreskega sanitet
nega referenta, odnosno mestnega fizika in lekar
narsko zbornice, odvzeti pravica, da bi imel štu
dente, za dobo od enega do treh let, odnosno petih 
let, ali za vselej. 0 tem odloči minister za narodno 
zdravja 

Člen 5. 

Student mora prebiti oba semestra na praktičnih 
vajah v eni lekarni Mesto sme izpremeniti samo iz 
jako tehtnih razlogov z dovolitvijo ministrstva za 
narodno zdravje na predlog sreskega sanitetnega 
referenta, odnosno mestnega fizika in lekarnarske 
zbornice. Izpremembo mesta utegnejo provzrociti 
tehtne rodbinske razmere ali pa studentovo zdrav
niški izpričano zdravstveno stanje. 

Člen 6. 

Ko inspekcijska komisija pregleduje lekarne, ae 
mora uveriti, ali se študent zadovoljivo izučuje. V 
zapisnik o pregledu lekarn je treba zapisati vpraša
nja, ki jih je komisija dala študentu, kakor tudi 
kratko vsebino njegovih odgovorov. 

Če se pokaže ob pregledu lekarne, da je študen
tov uspeh slab, mora predsednik komisije opominjati 
šefa lelcarne in študenta ter o tem obvestiti lekar
narsko abornico, nadalje dognati, koga zadeva kriv
da za neuspeh, ali šefa ali študenta. 

Člen 7. 

Študent farmacije ne sme delovati sam v lekarni 
in potemtakem tudi ni odgovoren za svoje delo
vanje. Za Studentovo delovanje v lekarni je odgo
voren predstojnik (šef) lekarne, odnosno kvalifici
rana oseba, ki pod njenim nadzorstvom študent 
deluje. 

Člen 8. 

Ves čas, dokler trajajo praktične vaje v javni 
civilni lekarni, mora voditi študent laboratorijski 
dnevnik. 

Laboratorijski dnevnik mora prinesti s seboj ter 
ga na zahtevo pokazati pri izpitu. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 10.novembra 1928.; 
Z. br. 31.777. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. čed. Mihallović s. T. 

Razglasi osrednje vlade. 
• • * I П 

Proglas in knjiga, ki ju je prepovedano 
uvažati in razSirjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 11.718 z dne 6. novembra 1928. je prepovedano, 
uvažata v našo državo in razširjati v njej tiskani 
proglas z naslovom: «Sa prosvjetne skupštine Hrvata 
i Hrvatica New Yorka i okoline» (ki je izšel v Ame
riki, v New Yorku in eo ga podpisali Ivan Krešić, 
Stepan Klinper in Draga Časni), ker piše zoper 
našo državo. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. novembra 1928., št. 275. 
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113. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 11.521 z dne 7. novembra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej knjigo z 
naslovom: «À la Barbarie», ki jo je spisal v franco
skem jeziku Ljubomir Mišic, bivši urednik «Zenita». 
Knjiga je izšla v Parizu v založništvu firme «Jouve & 
Cie.. Editeurs». Njena vsebina je nemoralna. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za č a s o d dne 1 . d o vStete j ja d n e 
3 1 . d e c e m b r a 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I br. 23.282 z dne 22. novembra 1928., ker se menjava, 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 219-50 
1 zlata turška lira » 247-50 
1 angleški funt >- 2 7 6 — 
1 dolar » 56-90 
1 kanadski dolar » 56-60 
1 zlata nemška marka . . . » 13-56 
1 zlati zlot » 6-38 
1 avstrijski šiling » 8 — 
1 belg ' » 7-90 
1 pengö » 9-92 

100 francoskih frankov . . . . » 222-40 
100 švicarskih frankov . . . . » 1095-40 
100 italijanskih lir •-> 298-15 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2284-70 
100 romunskih lejev . . ' . . . » 34-20 
100 bolgarskih levov » 41-10 
100 danskih kron » 1517-10 
100 švedskih kron » 1 5 2 2 — 
100 norveških kron » 1517-10 
100 pezet » 917-20 
100 drahem » 73-65 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-70 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

31. decembra 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 22. novembra 1928.: št. 23.282. 

762 Letnik X. 
I Č e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet, br. 950. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

o d dne 1 9 . d o d n e 2 5 . n o v e m b r a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (meet-
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S m r k a v o s t . 

Kamnik: Depala vas (Depala vas 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 

Novo mesto: Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Kamnik: Kamnik (Kamnik 3 dvorci), Kaplja vas 

(Kaplja vas 1 dvorec). Kočevje: Loški potok (Trav
nik 1 dvorec). Radovljica: Koroška Bela (Koroška 
Bela 1 dvorec), Predtrg (Predtrg 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Brežice: Videm (Stara vas 1 dvorec). Krško: Bo-
štanj (Log 1 dvorec), Cerklje (Krška vas 1 dvorec). 
Litija: Št. Lambert (Laze i dvorec), Šmartno (Ve
lika Kostrevnica 1 dvorec). Ljubljana, okolica: De
vica Marija v Polju (Studenec 1 dvorec), Dobrunje 
(Bizovik in Dobrunje po 1 dvorec), Jezica (Jožica 
2 dvorca), Medvode (Zgornja Senica 1 dvorec). Stu-
denec-Ig (Ig 1 dvorec), Tomišelj; (Brost 1 dvorec), 
Vrhnika (Stara Vrhnika 1 dvorec), Želimlje (Rogatci 
1 dvorec). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 27. novembra 1928.. št. 276. 

V L j u b 1 j a n i..dne 28. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vet. Zaje s. r. 

L št. 882. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

o d dne 8. d o d n e 14. n o v e m b r a 1928. 
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Skupin« tifosnih bolem! . 

Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

3 
2 
1 
2 

4 
1 
6 

. 
i 

1 i . 

• 1 1 
1 
9 

3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 

15 
19 i 

Črnomelj. 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 

Griža. — Dysenteria. 
2 1 2 1 1 
1 I . I 1 
2 | . I . 
1 1 1 " . 

28 

Skupaj . | 6 

Skrlatinka. 

i I 

Scarlatina. 
Brežice 

i Črnomelj . . . . 
Kamnik 
Kranj 

, Krško 
Laško 

1 Litija 
Ljubljana, srez . . 

; Ljubljana, mesto . 
! Radovljica . . . . 

1 I 
2 

I 

i 5 
1 6 
I 1 

1 
! 1 
I 1 8 

I 4 
! 12 

2 

2 

3 

i 

1 
2 
9 
3 
1 
1 
1 

15 
4 

11 
Skupaj . | 51 

Oïpice. 

Brežice I 3 
Kranj | 1 
Kočevje I 7 
Krško I 51 
Radovljica . . . . I 1 

7 i 8 48 ! 

Skupaj . 

Davica. 

Morbilli. 
8 

1 

9 

. 1 . 
1 i • 
7 ! . 
• ! • 

8 i . 

11 

1 
51 

1 
64 63 

- Dipliteria et Croup. 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

1 1 

I 

Skupaj . | 10 | 1 1 

Sen. — Erysipelas. 
! Brežice 

Kamnik 
Krško 
Ljubljana, mesto . 

I 1 

1 i 

Skupaj 1 

Anthrax. 
i • I 1 

Vranični pri«ad. 
Brežice | 1 j 

V L j u b l j a n i , dne 20. novembra 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer 8. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

br. 44/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 1 5 . d o d n e 2 1 . n o v e m b r a 1928. 

S r e z 
O r 
> = 
II 

l e s 
3 

Mumps. — Parot i t i s epidemica. 
Čakovec | . | 17 | 8 j 

Gri ïa . — Dysenteria. 
Prevalje I 3 I 
Šmarje pri Jelšah . | 3 | 

Skupaj 

S r e z 
Z o 

N O) 

O > 

'S« 
и s 
o ^ 

8kepina tiininih boterai. 
Celje 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Skrlatinka. 
Celje 
Čakovec 
Gornjigrad . . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 

3 
6 
1 
1 
1 

12 

1 
2 

2 
5 

1 

, 

1 

• 
. 
• 

Scarlatina. 
6 
6 

7 
2 
1 

12 
1 
3 
1 

3 

1 
1 
1 

2 

3 

1 ! 
i 

, 
3 
t 

2 

16 

Skupaj . I 39 

Ošpice. 

11 | 4 

Morbilli. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

Davica. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

7 
1 
3 

22 

81 
114 

1 
2 
1 

31 
31 
10 

1 
77 

7 
1 

22 

67 
97 

44 

1 
2 
4 

31 
31 
10 
15 

Diphteria et Croup. 

! 

17 10 11 1 

94 

15 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljutomer | 1 , . | 

Sen. 
Mariborj desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog . . . . . . 
Ptuj 

Erysipelas. 
1 
1 

1 

1 
1 
2 I 

I 1 

Skupaj . | 2 | 5 I . | . j 7 

Krčevita odrevenelost. — Tetanne. 
Ptuj . . . . . . . | 1 | . | . | . | 1 

V M a r i b o r u , dne 24. novembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. br. 23/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

o d d n e 1 1 . d o d n e 2 0 . n o v e m b r a 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 

i ra 

k« 
•X E <u 

c i?. 

w K/3 

IV/ 

84 

332 

126 

42 

88 

25 

33 

5 

9 
53 

196 
154 

16 
1340 

O. 

93 

57 
„ 

183 

32 

38 

43 

6 

32 

1 

6 
3 
1 
5 

. 
500 

TekočI mesec 

o. 
t/l 

2'/0 

141 
. 

515 

158 

80 

131 

31 

65 

6 

15 
56 

197 
159 

16 
1840 

"H 
хл 
s a. 
•o o 

79 

46 

161 

25 

19 

45 

5 

27 

3 

4 
1 

, 
, 

415 

JÇ 

E 
3 

- • • — -

7 

1 

6 

1 

4 

% 

, 

, 
1 

1 
1 

22 

o. 
3 

C/5 

--_,,= 

86 

47 

167 

26 

23 

45 

5 

27 

3 

5 
1 
1 
1 

• 
437 

" 

73 
O 

184 

94 

348 

132 

57 

86 

26 

38 

3 

10 
55 

196 
158 

16 
1403 

V M a r i b o r u , dne 28. novembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 



113. 763 Letnik X. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Preis. 471—4/28—1. # 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d 

n i k a v П. ali III. kategoriji pri o k r a j n e m s o 
d i š č u v K r a n j u in vsako drugo mesto pisar
niškega uradnika, ki bi se izpraznilo pri kateremkoli 
sodišču tekom Tazpisa ali zaradi njega. 

Svoj;eročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj se vlože po službeni poti najkes-
noje do dne 

31. d e c e m b r a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Pri oddaji razpisanega mesta v Kranju imajo 
prednost prosilci z zemljiškoknjižnim izpitom. 

Obširnejši raspis glej v Uradnem listu 112 z dne 
28. novembra 1928. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 26. novembra 1928. • 

S 10/28—1. 2353 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini; z a p u š č i n e 

po A m a l i j i F l a j š m a n o v i v Metliki št. 45. 
umrli dne 4. septembra 1928. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik in 
predstojnik metliškega okrajnega sodišča dr. Ivan 
Sirko. 

Upravnik mase: Ignacij Koren, trgovec v Metliki. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Metliki 

<lne J 4. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok terjatev pri imenovanem, sodišču do dne 
2 8. d e c e m b r a . 19 2 8. Ugotovitveni rok prii ime
novanem sodiššču dne 1 1. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob 
desetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 26. novembra 1928. 

•S 18/27—161. 2373 

Oklic 
V konkurzni stvari Vinka V a b i č a, trgovca v 

Žalcu, se jo preložil narok za sklenitev prisilno po
ravnave na dan 31 . d e c e m b r a l 9 2 8 . o b devetih 
])ri tem sodišču v sobi št. 2. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 26. novembra 1928. 

2371 A 125/28—11. 

Poklic neznanih dedičev. 
Mihael N a d l e s, lesni delavœ v Wolfsborgu, je 

dne 3. maja 1925. umrl, ne da bi bil zapustili sporo
čilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Julij Lanko, 

trgovec v Trbonjah. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m le t u od današnjega dno naznaniti sodišču 
in izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči 7,apuščina, kolikor irokažejo dediči 
svoje pravice, leTtem, kolikor pa bi se to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek I., 
dne 26. novembra 1928. 

E 6271/28—10. 2245 
Dražbeni oklic 

Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: 1.) zemljiška knjiga za katastrsko občino Frani, 
vi. št. 137, in -2.) zemljiška knjiga za katastrsko ob
čino Jcšenco, vi. št. 162. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 96.496 Din 50 p; ad 2.) 
8090 Din 50 p; vrednost priteklim: 9300 Din (že 
všteta v cenilni vrednosti); najmanjši ponudek: 
ad 1.) 64.331 Din, ad 2.) 5393 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega. sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 31. oktobra 1928. 

E 262/27—56. Dražbeni oklic. 2248 

Na predlog L j u b l j a n s k e k r e d i t n e b a n k e v L j u b l j a n i in d r u g i h se bo vršila pri 
tem sodišču dne 2 9. d e c e m b r a 192 8. na podstavi že odobrenih dražbenih pogojev dražba na
stopnih nepremičnin, in sicer v skupinah: 

Zemljiška 
knjiga 

VI. št 

Kranjska 

Hotemež 

385 

16 

32 

Deželna 
deska 

Kranjska 

Hotemež 

385 

32 

i 

I 

i 1 

] Knmpolje 
i 

i 

i 

j 
1 
• 

258 

j Prodajalo se 
i Cenilna vreč 

j 

| Vrhovo | 273 
i 

Hotemež | 32 | 

j 

Parcela Dražba nepremičnin 

S k u p i n a L: 

razen pare. št. 334/2, 
, a) grajščina 

z gospodarskim poslopjem 
275 in 276 b) zemljiške parcele 

| c) pritekline 
razen pare. št. 447, 442, 

443 in 445 
razen pare. št. 401, 402, 
403, 405, 414/2, 543/2, 
544, 542/2, 345/2, 547, 
548, 1059, 1061 in 315 

do 322, 323/1, 323/2, 
323/3 in 287 

gozd 

njivske, 
gozdne in travniške 

parcele 

skupaj . . . 

S k u p i n a I I . : 

334/2, 275, 276 

320, 323/2 in 321 

315 do 319, 322, 
323 in 323/3 

njive 

3 hiše, vrt in gospodarsko 
poslopje 

6 njiv in 2 travnika 

skupaj . . . 

S k u p i n a III . : 
1. 
2. 
3. 
4. 
0. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

730 ) 
699/1 
727/4 

727/18 
727/48 
727/52 
727/53 
727/54 
727/22 
728/1 
760/3 
760/7 

760/13 
760/15 
760/17 
761/2 
761/3 
761/4 

761/27 
770 
1017 

* 1018/2 
1018/5 
1018/9 
761/30 
760/31 J 

gozdne parcele 

bo najprej po parcelah, nato pa se bodo prodajale vs 
nost: 287.893 Din; najmanjši ponudek: 191.928 Din. 

S k u p i n a IV.: 
626/2, 483/6 | gozd | 

S k u p i n a V.: 
287 | njiva ] 

VI. 

Vse te nepremičnine kot celota . . . | 

Cenilna 
vrednost 

i 

Din p 

152.520 
1,325.938 

18.143 

24.267 

209.337 

l,7o0.205 

—' 
— 

— 

261.370 

14.522 

100.693 

376.585 

— 

— 

3.343 
110 

1.929 
5.700 
1.583 

770 
770 
697 
697 

1.960 
2.922 
8.437 

11.740 
9.808 
1.174 

72.550 
2.477 
3.531 

— 
— 
— 

50 
50 
50 
50 
— 

— 

— 
— 
— 
— 

86.129Ì — 
2.230 — 

229 — 
60.574 
3.250 

127 
2.914 
2.939 

— 

— 
— 

e parcele kol 

27.529—1 

11.810|_j 

2,449.252|_| 

Najmanjši 
ponudek 

Din p 

1,153.470 

500.000 

2.230 
600 

1.290 
. 3.800 

1.020 
520 
520 
470 
470 

1.310 
1.950 
5.630 
7.830 
6.540 

790 
48.366 

1.650 
2.360 

57.418 
1.490 

160 
40.390 

1.170 
90 

1.950 
1.500 

— 

— 

. 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

enota. 

18.352J— 

25.000|_ 

1,832.834|_| 

č a s d r a ž b e : ad I. ob pol devetih; ad II. ob pol desetih; ad III. ob desetih; ad IV. ob 
dvanajstih; ad V. ob pol trinajstih; ad VI. ob trinajstih. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 1. novembra 1928. 

E 362/27—36. 2273 

Dražbeni oklic 
Na predlog Frana. C e r n e t a, trgovca- v Rade

čah, bo dne 2 8. d e e e m, b r a 1 9 2 8. ob devetih pri 
tein sodišču v sobi št. 4 na podstavi že odobrenih 
pogojev ponovna dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Kumpolje, vi. št. 417:gTaečina s kapelico, 

2 vodnjaka, kolnica, 1 svinjak in skedenj, cenilna 
vrednost 99 530 Din, 2 travnika, 4 njivo, 1 gozd, 
cenilna vrednost 20.339 Din 40 p; vi. št. 459: tri 
gozdne parcele in 1 travnik, cenilna vrednost 9899 
Din 50 p; vi. št. 547: gozd, travnik in njiva, cenüna 
vrednost 5560 Din 20 p; vi. št, 559: gozd, cenilna 
vrednost; 1276 Din 10 p; vi. št. 563: 4 travniki, 
3 gozdne parcele, 2 njivi' in 1 pašnik, cenilna vred-
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nost 20.257 Din 10 p; priteklina ad vi. št. 417 
(acetîlenski aparat), cenilna vrednost 600 Dia — 
skupaj 167.462 Din 30 p; najmanjši ponudek 78.731 
Din 15 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Radečah, 

dne 7. novembra 1928. 

E 385/28—8. 2278 

Dražbeni ok l i c 
Dne 4. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Selca, vL št. 33. 

Cenilna vrednost: 31.229 Din; najmanjši po
nudek: 20.820 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, oddelek I., 
dne 13. novembra 1928. 

935. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: M. Berdajs. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim .blagom: 
Prokura se je podelila Alfonzu Sbergarju, trgovcu 

v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 15. novembra 1928. 

2372 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

927. Sedež: Brod (pri Vižmarjih). 
Besedilo firme: J. Česen]. 
Obratni predmet: elektrarna. 
Imetnica: Ivana Češenj, posestnica na Brodu pri 

Vižmarjih. 
Prokurist: Ivo Marinko na Brodu št. 7. 
L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

928. Sedež: Ljubljana (Poljanska cesta št. 17). 
Besedilo firme: Milan Pažic. 
Obratni predmet: veletrgovina z vinom. 
Imetnik: Milan Pažić, trgovec z vinom v Ljub

ljani 
Prokura se je podelila Vilku Kosu, trgovin

skemu poslovodji v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 7. 
L j u b l j a n a , dne 29. oktobra 1928. 

929. Sedež: Loke (pri Zagorju o. S.). 
Besedilo firme: Ivan Omerzn. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ivan Omerzu, trgovec v Lokah. 
L j u b l j a n a , dne 29. oktobra 1928. 

930. Sedež: Ribnica (na Dolenjskem). 
Besedilo firme: Lovšin Anton. 
Obratni predmet: trgovina z živimi in zaklanimi 

prašiči in teleti. 
Imetnik: Anton Lovšin, trgovec v Ribnici št. 26. 
N o v o m e s t o , dne 13. novembra 1928. 

931. Sedež: Vače. 
Besedilo firme: Fortunat čertanec 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Fortunat Čertanec, trgovec na Vačah 

št. 33. 
L j u b l j a n a , dne 12. novembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

932. Sedež: Celjje. 
Besedilo firme: M. Rauch, trgovina e steklom, 

porcelanom in barvami: 
Izstopil je javni družbenik Walter Rauch. 
Izbrisala se je prokura Rože Rauchove, ker je 

Roža Rauch umrla. 
Edini imetnik odslej: Reinhold Rauch. 
Firmo zastopa in podpisuje Reinhold Rauch sam. 
C e l j e , dne 7. novembra 1928. 

933. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Vekoelav Podlogar: 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina z mešanim 

blagom. 
L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

934. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Joe. Zidar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Imetnik odslej: Jožko Zidar, trgovec v Ljubljani, 

Dunajska cesta št. 31. 
Izbrisala se je prokura Franje Zidarjeve. 
L j u b l j a n a , dne 5. novembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 851—prež—28. 3—1 

Razpis. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani razpisuje na tehnični fakul
teti a s i s t e n t s k o m e s t o e l e k t r o t e h 
n i č n e s t r o k e . 

Pogoj: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke z opravljenim drugim 
diplomskim izpitom in končana vojaška služba. 

Kompetenti naj pošljejo prijave rektoratu uni
verze v Ljubljani do dne 8. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

Prijave je treba opremiti z listinami po členu 12. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani, 

dne 26. novembra 1928. 
Rektor: Vidmar s. r. 

Št. 1561/28. 
Objava. 

Razne objave. 

Po členu 34. izpitnega reda za diplomske in 
doktorske izpite na filozofski fakulteti v Ljubljani 
se objavlja, da bo gospod Zđravko L o r k o v i c iz 
Zagreba promoviran za doktorja filozofije. Promo
cija bo v ponedeljek dne 3. decembra 1928. ob 
11. uri v sobi dekanata filozofske fakultete. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v Ljubljani, 

dne 27. novembra 1928. 
Rektor: Vidmar s. r. 

Št. 44.412/28. » 7 0 
Natečaj. 

Po sklepu predsedništva osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev z dne 21. oktobra 1928. se raz
pisuje s tem natečaj za popolnitev m e s t a z d r a v -
n i k a - p r a k t i k a n t a za zdravilišče Klenovnik 
v Hrvatskem Zagorju. 

Namestitev je pogodbena. 
Mesečna plača znaša 1500 Din, polog, tega ima 

izbrani prosilec v zdravilišču brezplačno stanovanje 
in brezplačno oskrbo za svojo osebo. 

Sprejeti se more samo: 
1.) kdor je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev ter je vešč srbskohrvatskemu ali slo
venskemu jeziku; 

2.) kdor ima telesno, duševno in moralno sposob
nost za službo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev vobče; zdravje se mora izkazati z izpričeva-
lom zdravnika osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev ali njegovih krajevnih organov ali zdrav
nika državnih in samoupravnih oblastev in še « м-
pričevalom, izdanim po državnem ali drugem jav
nem dispanzerju, odnosno zdravrùku-specialist» za 
tuberkulozo; 

3.) kdor ima diplomo doktorja vsega zdravilstva 
in pravico, izvrševati zdravniško prakso v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Obojestranski odpovedni rok je en mesec. 
Svojeročno spisane prošnje, opremljeno s potreb

nimi dokumenti, naj se pošljejo podpisanemu uradu 
najkesneje do dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

Služba se mora nastopiti takoj. 
Prošnji je treba priložiti uradne podatke o dose

danjem službovanju, ker gre prednost onim, ki imajo 
bolniško prakso v zdravljenju tuberkuloze. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagretat. 

(Mihanovićeva ulica br. 3/Ш.), 

dne 24. novembra 1928. 

Št. 4917Д—H. F. 1928. 2364 

Razpis. 

Oblastna uprava bolniškega fonda pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani razpisuje službo 

1.) pogodbenega specialista za kirurgijo v Mari
boru; 

2.) pogodbenega specialista za zobne in ustne 
bolezni v Ljubljani; 

3.) pogodbenega specialista za zobne in ustne 
bolezni v Mariboru. 

Prosilec mora: 
a) torti doktor vsega zdravilstva z diplomo, ki velja 

v naši državi; 
b) biti državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev; 
c) biti popolnoma vešč srbskohrvatskemu ali si >-

venskemu jeziku; 
d) imeti občo in lokalno pravico do prakse; 
e) predložiti dokazilo o specialistovskem naslovu 

m eventualno dokumente o specialni izobrazbi. 
Rok za vlaganje kolkovanih prošenj do dne 

10. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
Oblastna uprava bolniškega fonda pri direkciji držav* 

nih železnic v Ljubljani, 
dne 26. novembra 1928. 

2354 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. novembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 372,308.701-16 
Posojila 1.632,626.422-57 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-7G 
Račun začasne zamene 292,105.264-42 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.188,S77.16S-— 
Saldo raznih računov . . . . . 615,162.156-07 

Št. 8952/V. 2 3 6 6 

Razpis zgradbe. 
Podpisana direkcija razpisuje na dan 14. d e -

c e m b r a 1 9 2 8 . ob 11. uri drugo pismeno ofertno 
licitacijo za zgradbo dvorodbinske uradniške stano-
vanske hiše. 

Pogoji in načrti so na vpogled pri podpisani di
rekciji vsak delavnik med uradnimi urami 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din. 
Kavcija, in sicer 5 % za domače, a 10 % za tuje 

ponudnike, se mora položiti na dan licitacije-pri bla
gajni podpisane direkcije do 10. ure. 

Direkcija državnega radnika v Velenju, 
dne 28. novembra 1928. 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond . 
Novčanice v obteku 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

meno 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

9.079,599.614-92 

30,000.000— 
11,513.173-57 

5.487,624.620— 
292,105.264-42 
418,143.181-4» 
618,780.342-44 

2.138,377.168— 

88,055.870— 

9.079,599.614-92^ 
V metalni podlogi se Tačuni: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinaT, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za ve» 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na l e t e 

2365 Objava. 

Izgubila sem železniško legitimacijo na ime: 
J. Praznik-Zorko, učiteljica v Št. Lovrencu pod Pro-
žinom, za nabavo vozovnic s 50%nim popustom, ki 
mi jo je izdala direkcija državnih železnic v Ljub
ljani' pod št. 160.116. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Julija Praznik e. r. 

Odgovorni urednik: Anten Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrož« v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem se mora vrSIti zavarovanje vaiate 
ob LJVOZO blag* po {lena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Vejja od dne 1. do dne 15. decembra 1928. 

mE * 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 

2i> 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
<m 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena : 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

R2 

Bela moka za luksusno pecivo, 

Bela moka za luksusno pecivo 
sto Bela moka za luksusno pecivo 

Krušna moka št 4 In 5 . . . 

Otrobi 

Fižol 

Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije) 
Zrebeta do enega leta starosti 
Osli 

Krave : 

Voli, biki: 

» od 700 > do 900 kg . 
» » 900 » navzgor . . 

Teleta: 

od 30 » do 70 kg . . . 
» 70 » » 200 » . . . 

Prašiči: 

> od 140 » do 220 kg . 
» » 220 » navzgor . . 

Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

Slanina sirova 

Onjatl 
Zaklani prašiči raspolovljeni . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 

Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 
100 v 
100 » 
100 » 

100 • 

100 » 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

vsak 
» 
> 

> 
vsako 
vsak 

» 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 
> 

vsak 
> 

» 
» 
> 

vsaka 
100 kg 

J00 » 
100 > 

100 > 
100 • 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

Cena 
v dinarjih 

240-— 
250 • — { 
210- — 
250- — ' 
240-— I 
280 • — 
280- -

350 •— 

340 •— 

330 •— 
3 1 0 - -
270 •-
240 •-
200 • — 
180- — 
280 •— 
850-— 

1.000-— 
3.600-— 
2.500 • — 
2.000 • — 

1.600- — 
1.500-— 

900-— 
1.800 -— 

3.000 •— 
1.200- — 

2.600- -
3.200- — 
4.000-— 

500-— 
700-— 

L O W -
ISC-— 
70- — 

7 0 0 - -
1.400--
1.700-— 

2 0 0 - -
2.000 •— 
1.800--
1.700- — 

3.500 • — 
4.500-— 
1.800-— 
1.700--
1.800--
3.000- — 
1.700- — 
1.500-— 
1.200-— 
1.200--
1.500--
1.600-— 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
[82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 

• «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» | 
z dne 30. novembra 1928., št 279. 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestisnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je in Bosne' 

20«/, 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja . . . . . . . . 
Koža kunja 
Koža sobolja . 
Koža vldrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe '%„ vložene v vre

čah 
Slive suhe •*/„, vložene v vre

čah 
Silve suhe M /„. (stotinke), vlo

žene v vrečah . 
Slive suhe "%io (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe iV>/iK, vložene v vre-, 

čah ' 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Silve suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano / s sladkorjem . 

sadje l brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 jajci) 
Konoplja v povesmUi (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kold, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/, do ••/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove): 
do 25 cm srednjega premera 

Količina Cena 
v dinarjih 

100 kg 

100 » 
100 » 
100 • 
100 » 

100 • 

100 . 

100 » 

100 > 
100 » 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 • 

100 '» 

100 > 

100 > 

100 > 

100 » 

100 » 

100 » 
100 » 
100 > 
100 » . 
100 » 
100 > 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 > 
100 > 
zaboj 

100 kg 
100 > 
100 > 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 . 
10.000 . 

m* 

m* 

600-

100 
800 
700 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
1.300 

2.600 
3.500 
5.500 
2.500 
3.000 

18 
150 
50 
60 
100 
250 
1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

650 

550 

400 

320 

300 

275 

* 
600 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 

' 20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.200 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

450-— 

250-— 

200-— 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

1! 
M » 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

10'/ 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 

|l25 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

preko 25 cm srednjega pre-

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 

( do 160. . . . 
Hrastovi prag, J » *> § g ; ; 

l specialni . . . 

Stavbni les, razžagan, orehov 
In drugih plemenitih dreves 

Stavbni les, razžagan, brestov, 
jesenov in javorov . . . . 

Stavbni les brestov, jesenov in 

Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 

Cement beočlnski : 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 

Opij (afion) 
Hmelj Iz leta 1928 
Hmelj Iz leta 1927 
Suhi svilnl mešički Iz Južne 

Srbije 
Suhi svilnl mešički iz ostalih 

krajev 

Količina 

» 
> 
» 

» 
» 
» 

» 
vsak 

> 

m' 
vsak 

m» 
> 

» 

» 
vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

100 kg 
1 , 

100 » 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

3 5 0 - -
700-— 
350- — 

550- — 
270-— 

1.000- — 

800' — 
2.500 •— 

2 0 - -
3 0 - ~ 
45-— 

1.100--
30-— 

1.200- — 
700- — 

9 0 0 - -

700-— 
7 0 - -

40-— 
3.800 •— 
3.800-— 
3.800-— 
3.500- — 

200-— 
1.500- — 

7 0 0 - -
1500- — 
300-— 

10.000 • — 

7.000 • — 
6-— 

5 0 - -
5 - -

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, da 
morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati vrsto blaga 
in količino ter se s t r o g o ravnati po cenah, označenih 
v tem cenovniku, nadalje označevati državo, v katero se 
blago izvaža, pri lesenih predmetih pa poleg kubičnega 
metra označiti še težo kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se izvršuje 
obračunavanje po srednjem borznem kurzu onega dne, 
ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in ocarlnja-
njü blaga paziti na to, ali se blago, označeno v potrdilu, 
ujerha z blagom, ki se izvaža. Če so v istem železniškem 
vozu razne vrste blaga ali razne kvalitete istega blaga, 
se mora priložiti tovornemu listu tudi točna specifikacija 
blaga. Ce je v potrdilu kaj nepravilnega, naj ga pošljejo 
s svojimi pripombami vred generalnemu inspektoratu, 
ne da bi se blago zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po pooblašče
nih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko se je 
potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovorl. Za dokaz o 
dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne (vtovaTJalne) po
staje na tovornem listu. Ce so v potrdilih označene cene 
višje nego v cenovniku dotičnega polmesečja, taka po
trdila veljajo; če so pa nižje, naj se pošlje potrdilo 
generalnemu inspektoratu v nadaljnje poslovanje, ne da 
bi se blago zadrževalo od izvoza. 
Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 

v Beogradu, 
dne 26. novembra 1928.; I. br. 23.600.* 

* V cenovniku, veljavnem1 od dne 15. do dne 30. no
vembra 1928. (Uradni list 108 z dne 17. novembra 1928.), 
se mora glasiti opravilna številka: «I. br. 22.700 (ne: 
27.000)». 
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Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 3426/2. 
Razglas. 

2355 Proglasitve za mrtve. 
D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da še proglase spodaj navedeni po-

grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. zakona z dne 31. marca 
1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, 
naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, 
ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

V Ljubljani je ustanovljen španski vice konzulat. 
Španska vlada je imenovala za svojega častnega 
vicekonzula v Ljubljani gospoda Ernesta H i e n g a. 
Španski vicekonzulat je nastanjen na Dunajski co
sti št. 15. II. nadstropje. 

Iz tajništva velikega župana ljubljanske oblasti 
v Ljubljani, 

dne 27. novembra 1928. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Preds. 471—4/28—1. 3—3 

Razpis. 
Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a u r a d 

n i k a v II. ali Ш. kategoriji pri o k r a j n e m s o 
d i š č u v K r a n j u in vsako drugo mesto pisar
niškega uradnika, ki bi se izpraznilo pri kateremkoli 
sodišču tekom razpisa ali zaradi njega. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje naj se vlože po službeni poti najkes-
neje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predaedništvu. 

Pri oddaji razpisanega mesta v Kranju imajo 
prednost prosilci z zemljiškoknjižnim izpitom. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 112 z dne 
28. novembra 1928. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 26. novembra 1928. 

C II 593/28—6. 

Oklic 
2368 

Andrija Pečenko, bančni uradnik v Mariboru, je 
vložil po drju. Rihardu Pintarju, odvetniku v Celju, 
zoper Dura F 1 o r i č a. trgovca v Beogradu. Dalma
tinska ulica br. 105. tožbo zaradi 2950 Din s pri-

Narok za- ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Dura Floriča neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Josip Pogačar, višji 
oficial v p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 14. novembra 1928. 

C 116/28—1. 2369 
Oklic 

Ivan Pavč-ič. užitkar v Za-kraju št. 1, je vloži! 
zoper Janeza M a r ol ta . posestnika v Zakraju št. 1, 
tožbo zaradi 5400 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
27. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob de «etili pri podpisanem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Marolta neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Alojzij Žnidaršič v 
Ložu št. 7. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 26. novembra 1928. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Jožef Kamnlkar, 
rojen dne 24. marca 
1886., posestnik v Rud

niku št. 62. 

Franc Intihar, 
rojen dne 27. avgusta 
1893. v Krempljah 
št. 3, posestnikov sin. 

Valentin Klemen, 
rojen dne 14. februar
ja 1875., posestnik v 

Buču št. 21. 
1 

Andrei Starman, 
rojen dne 14. novem
bra 1877., posestnik in 
kovač v Račevi št. 2. 

Konrad Fink, 
rojen dne 18. februar
ja 1884., posestnik v 

Kranju št. 73. 
Jurij Klanšek, 

rojen dne 25. aprila 
1882., posestnikov sin 
na Dobrovi št. 9 (srez 

Kamnik). 
Janez Gruden, 

rojen dne 12. februar
ja 1898., posestnikov 

sin v Pod peči št. 7. 
i 

Franc Vrankar, 
rojen dne 29. novem
bra 1876., posestnik 

v Sidolu št. 4. 

Rudolf Oiuseppini, 
rojen dne 6. aprila 
1885.vPodkrajušt.24, 
rudar v Retinnću (Bel

gija). 

Matevž Tornine, 
rojen dne 21. septem
bra 1880., posestnik 

v Ljubgojni št. 6. 

Jakob Kosi, 
rojen dne 17. julija 
1881., zidarski pomoč
nik na Gllncah št. 91. 

Jožef Kramar, 
rojen dne 13. marca, 
1884., premogar v Iz

lakah št. 45. 

Avgust Mrva, 
rojen dne 9. avgusta 
1892., posestnikov sin 

na Vačah št. 17. 

Anton Lamplč, 
rojen dne8. maja 1885., 
posestnik v Podmolj-

niku št. 10. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel leta 1913. v Ameriko; 
od leta 1915. ni več glasu 

o njem. 

Odšel leta 1915. z 20. lovskim 
bataljonom na rusko bojišče 
in zadnjikrat pisal dne 20ega 
aprila 1915.; od takrat po

grešan. 
Odšel leta 1914. z domobran
skim polkom na srbsko boji
šče; od meseca septembra 
1915. ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. s 7. topni
škim polkom v Galicijo, kjer 
baje koncem meseca avgusta 
ali začetkom meseca septem
bra 1914. padel; od takrat 

vsaj pogrešan. 
Odšel leta 1914. z domobran
skim polkom št. 4 na rusko 
bojišče ; od dne 20. januarja 

1915. ni glasu o njem. 

Odšel leta 1914. z domobran
skim polkom št. 27. na rusko 
bojišče; od dne 29. marca 
1915. ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1916. s 17. pehot
nim polkom na tirolsko bo
jišče; od meseca novembra 
1917. ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. z domobran
skim polkom št. 27 na srbsko 
bojišče, kjer prišel v ujetni
štvo. Zadnjikrat pisat dne 
7. decembra 1914.; od takrat 

pogrešan. 

Odšel leta 1914. k 5. dragon-
skemu polku v Mariboru, bil 
baje naposled v Albaniji, kjer 
so ga ujeli Italijani; od takrat 

pogrešan. 

Odšel leta 1915. z domobran
skim polkom na Italijansko 
bojišče, kjer prišel v ujetni
štvo; od meseca decembra 
1918. ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. s 87. pehot
nim polkom na gališko bo
jišče ter prišel leta 1915. baje 
v rusko ujetništvo ; od takrat 

vsaj pogrešan. 
Odšel dne 2. avgusta 1914. 
z gorskim strelskim polkom 
na rusko bojišče, bil leta 1915. 
ujet ter baje leta 1917. umrl 
za grižo v Vladimiru ; od ta

krat vsaj pogrešan. 
Odšel leta 1914. z domobran
skim pehotnim polkom v Ga-
licijo ter pisal prvi mesec 
trikrat; od takrat ni več sledu 

o njem. 
Odšel leta 1914. s 17. pehot
nim polkom na rusko bojišče 
ter zadnjikrat pisal dne 12ega 
maja 1915.; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Uvedbo 
postopanja 

predlaga 

Žena 
Frančiška 
Kamnikar 

v Rudniku 
št. 62. 

Oče 
Ivan Intihar 
v Krempljah 

št. 3. 

Hči 
Frančiška 
Klemen 

v Buču št. 21. 

Žena 
Ivana 

Starman 
v Račcvl 

št. 2. 

Brat 
Jožef Fink, 
gostilničar 
v Kranju. 

Žena 
Marija 

Klanšek 
v Tunjicah 

št. 34. 
Oče 

Franc Gruden 
posestnik v 

Podpeči št. 7. 

Sin 
Jurij Vrankar 

v Sidolu 
št. 4. 

Lucija 
Gluseppini 
po poobla

ščencu 
Francu 
Cenclju 

v Lokah. 

Žena 
Ana Tornine 
v Ljubgojni 

št. 6. 

Žena 
Marija Kosi 

v Rožni dolini, 
cesta XX. 

št. 15. 
Marija 
Kramar 

v Hambornu, 
Ulrich

strasse 14 a 
(Rheinland). 

Brat 
Metod Mrva 

na Vačah 
št. 17. 

Žena 
Ivana Lampič 

v Podmolj-
niku št. 10. 

Razveza 
zaltona 
•e pred

laga 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Ime 
in bivališče 

skrbnika 

— 

— 

— 

r. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

« 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

8.6-. 1928.; 
T 23/28—2. 

14.7.1928.; 
T 26/28-5. 

8. 6.1928.; 
T 28/28-2. 

20.9.1928.; 
T 30/28—5. 

8.6.1928.; 
T 31/28-2. 

8. 6.1928.; 
T 32/28—2. 

16.6.1928.; 
T 33/28-2. 

6.7.1928.; 
T 38/28-2. 

13.9.1928.; 
T 40/28-4. 

12. 9.1928.; 
T 45/28-3. 

11.9.1928.; 
T 47/28-2. 

16.10.1928.; 
T 49/28-2. 

29.10.1928.; 
T 53/28-2. 

16.10.1928.; 
T 48/28-3: 

Oklicni rok 
poteče dne 

1.8.1929. 

15.2.1929. 

15.1.1929. 

1.5.1929. 

15.1.1929. 

1.2.1929. 

15. 2.1929. 

15.5.1929. 

1.5.1929. 

15.4.1929. 

1.6.1929. 

15.6.1929. 

1.6.1929. 

C III 1071/28—3. 2382 
Oklic 

Firma: Max Zucker, Engros-Export, Wien L, 
Gozagagasse, Id jo zastopa dr. Fritz Juritsch, odvet
nik v Mariboru, je vložila zoper Luko L e k i č a , 
trgovca v Mariboru, Pristan št. 13, sedaj baje v Ri-
čicah (Imotski. Dalmacija), tožbo zaradi 733 šilingov 
85 grošev. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi š t 14. 
Ker je bivališče Luke Lekiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Edvard Bučar, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 30. novembra 1928. 

E 2382/28—13. 2348 

Dražbeni oklic. 
Na prošnjo Matevža P e s j a k a , trgovca v Lem-

bergu, bo dne 22. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi' obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Male dole, vi. št. 53: zemljišče, cenilna vred
nost 10.654 Din 56 p, najmanjši ponudek 7103 Din, 
in vi. št. 55: stavbišče in zemljišče, cenilna vred
nost 26.897 Din 95 p, najmanjši ponudek 17.663 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1070 Din in 2700 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 
dne 31. oktobra 1928. 

E 2302/28—10. 2360 

Dražbeni oklic 
Na predlog drja. Karla L a z n i k a , odvetnika v 

Celju, bo dne 19. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih 

pri tem sodišču v sobi et. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ostrožno, vi. št. 405: njiva in trav
nik (pare. St. 291 in 292), cenilna vrednost 10.998 Din, 
najmanjši ponudek 7332 Din, vadij 1100 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se no bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 5. novembra 1928. 

E 473/28—8. 2279 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Radenci, vJ. St. 104 in 106. 

Cenilna vrednost: 15.886 Din 97 p; najmanjši po-
nudek: 10.591 Din 30 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 



114. 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 3. novembra 1928. 

K 3374/28—16. 2358 

Dražbeni oklic 
Dne 18. d o e e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem, sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Vodmat, 

767 

četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. novembra, 1928. 

E 678/28—8. 2344 
Dražbeni oklic 

164.615 Din; najmanjši ponu-
vl. Št. 42. 

Gonilna vrednost 
dok: 109.744 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi so ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja. ki je 
Tavna.l v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1928. 

E 499/28—8. 2361 
Dražbeni oklic 

Dne 3. j a n u a r j a 1 9 2 9, ob osmih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ljutomer, vi. št. 306. 

Ceniina vrednost: 5577 Din 75 p; najmanjši po
nudek: 3718 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbeneim naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
•nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dno 30. novembra. 1928. 

Dne 2 2. d e c e m b r a 192 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič
nin: zemljiška- knjiga Spodnji Žerjavci, vi. št. 49. 

Ceniina vrednost: 1573 Din 15 p; najmanjši po-
nudek: 1048 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
aabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek II., 
dne 2. novembra 1928. 

P- 534/28. 2359 
Dražbeni oklic. 

E 5323/28—13. 2236 

Dražbeni oklic 
Dno'2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob «najetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Krčevina, polovice-vi. št. 111. 

Ceniina vrednost: 79.003 Din; najmanjši ponu
dek: 39.501 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 25. oktobra 1928. 

E 7253/28—9. 2268 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d e e e in b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Zgornji 
Boč, vi. št. 31 in 65. 

Gonilna vrednost: 43.311 Din; najmanjši ponu-
dek: 28.874 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j« 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 2. novembra 1928. 

Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba posestva: 
zemljiška knjiga za katastrsko občino Polzelo, 
vi. št. 97. 

Ceniina vrednost: 129.335 Din; vrednosit pritek-
lin: 2849 Din; najmanjši ponudek: 86.223 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede posestva v škodo zdražitelja, ki je ravnal v 
dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dno 16. novembra 1928. 

Letnik X. 
zbor z dne 19. novembra 1922. je izpremenil ta pra
vila v §§ 2.. 7. in 9. in to iizpreir.embo je odobrilo 
ministrstvo za trgovino in industrijo dne 13. sep
tembra 1924. pod označbo VI. br. 4585. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Delniška glavnica znaša 15,000.000 Din ter je 

razdeljena na 300.000 delnic, Jd se glase na donos-
nika in na znesek 50 Din. Vsa delniška glavnica je 
vplačana. 

Člani upravnega, sveta so Josip Neumann, gene
ralni ravnatelj Bosanske industrijske i trgovačke 
banke, d. d. v Zagrebu; Karel G. Gieglier, generalni 
ravnatelj firme: Greinitz v Zagrebu; Bela Milic, di
rektor Jugoslovanske udružne banke, d. d. v Za
grebu; Jakob Poniberger, ravnatelj firme: Greinitz v 
Gradcu; Teodor Sadnik, prokurist, sedaj na Dunaju; 
Albert Streissier, bančni direikitor na Dunaju; ing. 
Hans Karlen, inženjer v Sarajevu. 

Prokurista podružnice sta- ing. Hans Endl. rav
natelj železarne na Muti, in Hade Tupanjin, vižji 
knjigovodja firme: GTeinitz v Mariboru. 

Firmo podpisujeta po dva člana, upravnega sveta 
a,lj kolektivno ;en član upravnega sveta ali ravnatelj 
podjetja z enim družbenim uradnikom, ki je poobla
ščen za to. Firma se podpisuje tako, da pristavljajo 
upravičenci njenemu besedilu svoja imena, proku-
rista z d ostavkom «p. p.» (per procura). 

Družbene objave se vrše v uradnem listu v 
Sarajevu. 

M a r i b o r. dno 22. novembra 1928. 

H. d o -

2377 Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a se j e n a s t o p n a , f i r m a : 

936. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: v latinici: Greinitz, industrija i 

trgovina željeza, d. d.; v cirilici: Грајниц, индустрија 
и трговина жељеза, д. д.; francoski: Greinitz, Société 
anonyme pour le commerce et l'industrie de ïer; 
nemški: Greinitz, Industrie und Eisenhandel, A.-G. 

Sedež glavnega zavoda;: Sarajevo. 
Predmet podjetja.: Družba 
1.) ustanavlja, nakupuje in jemlje v zakup tvor

nice za železo in kovinsko blago kakor tudi tvor
nice, v katerih so izdelujejo predmeti mešane, kovin
ske, železninske trgovine; 

2.) otvarja, nakupuje in jemlje v zakup rudnike 
in rudninske plasti kakršnekoli vrste, jih obrtno 
ukorišča, pripravlja in izdeluje pridobljene produkte 
v polne fabrikate in polfabrikate ter daje te fabri-j940. Sedež: Bogojina, 

V p i s a l e , so se i z p r e m e m b e i n 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

937. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Martinušič in drug. 
Obratni predmet: izdelovanje usnja na tvorniški 

način: 
Zaznamenovala se j© prisilna uprava podjetja, 

uvedena s sklepom okrajnega sodišča v Ljutomeru 
z dne 13. novembra 1928., E 652/28. 

Prisilni upravnik: Franc Zwecfc, orožniški nared
nik v p. v Ljutomeru. 

M a r i b o r , dne 22. novembra 1928. 

938. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Umetniško-tiskarski zavod «Ažbe», 

družba z o. z.: 
Zaznamenovala se jte prisilna uprava podjetja, 

uvedena s sklepom okrajnega sodišča v Mariboru z 
dne 6. novembra 1928., E 8617/28. 

, Prisilni upravnik: Andrej Sever v Ljubljani VIL, 
cesta D št. 10. 

M a r i b o r. dne 15. novembra 1928. 

III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
939. Sedež: Murska Sobota. 

Besedilo firme: Slovenska knjigarna, družba z 
omejeno zavezo: 

Ker je konkurz Ikcnčan. 
M a r i b o r , dne 22.novembra 1928. 

2378 Vpisi v zadrnžni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

2272 E 6882/28—8. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Ješenco, 
vi. št. 10." 

Ceniina vrednost: 60.261 Din 90 p; vrednost pri-
teklin: 3630 Din (že všteta v cenilni vrednosti); naj
manjši ponudek: 40.174 Din 60.p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-

kate obrtno v promet; 
3.) trguje obrtno z železom in kovinami vsake 

vrste v sirovem in predelanem stanju, posebno z 
železom in kovinami vsake vrste, nadalje trguje 
obrtno s produkti, ki spadajo v mešano blago; 

4.) nakupuje in jemlje v zakup zemljišča, zgradbe 
vsake vrste, ki jih potrebuje za racionalno povzdigo 
in voditov delavnic, tovorišč, skladišč itd.; 

5.) sklopa vse kartelno dogovore (§ 189.. al. 4, 
trgovinskega zakona), vzporedne in pomožne posle, 
potrebne za dosego onih poslov v točkah 1.) do 4.), 
ki so redni v njenem področju; 

6.) se udeležuje pri vseh zakonito obstoječih 
družbah vsake vrste, katerih posli spadaj© v pod
ročje te družbe — vse to po obstoječih zakonitih b 
oblastvenih predpisih, ki veljajo za poedine vrste 
prometa in poedine posle. 

Oe se hočo baviti družba s podjetji, za katera je 
treba posebne dovolitve ali odobritve vlade, mora 
izposlovati tako dovolitev ali odobritev po pred
pisih, ki veljajo za to. 

Delniška družba sloni na pravilih, Id jih je spre
jel ustanovni občni zbor z dne 26. septembra 1920. ter 
jih je odobrila zemaljska vlada za Bosno in Hercego
vino dne 27. novembra 1920. pod št. 178.360 (0. T.) 
20, ministrstvo za trgovino in industrijo pa dne 
6. novembra 1920. pod označbo VI. br. 3195. Občni jini 

Besedilo firme; Hranilnica in posojilnica v Bogo-
jini registrirana zadruga z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga iona namen, izboljše
vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti izpod-
bujati varčnost in preskrbovati s svojim zadružnim 
kreditom članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, koli
kor so potrebna za dosego zadružnega smotra, s 
svojim izadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Zadruž
ni zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 
ZadTužna pogodba (Statut) z dne 4. novembra 

1928. 
Opravilni delež znaša 5 Din ter se mora plačati 

takoj ob pristopu. 
Oznanila, se izvršujejo z nabitkom v uradoval-

nici in z razpisom v «Novinah», izhajajočih v Mur
ski Soboti. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
naČelništva so: Jožef Gasar (načelnik), Jožef Elijas, 
Jožef Lovrenčič in Janez Vogrin, vsi štirje posest
niki, m Josip Casar, zasebni uradnik — vsi v Bogo-
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Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. Pisma, s katerimi se za
drugi ne nalaga nikakršna obveznost, podpisuj« na
čelnik sam. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1928. 

941. Sedež: Globoko (srez Brežice). 
Besedilo firme: Mesna zadruga za poljoprivredni 

kredit u Globokem. 
Obratni predmet: Zadruga sprejema hranilne 

vloge od članov in drugih oseb ter daje članom 
denar v obliki posojil za pospeševanje in izboljše
vanje 'kmetijstva. 

Jamstvo zadružnikov: neomejeno. 
Člani upravnega odbora: Miroslav Pavlic, po

sestnik v Globokem št. 36 (predsednik), Ivan Urek, 
posestnik v Globokem št. 12 (podpredsednik), Josip 
.Molan, posestnik v Globokem št. 17; Ivan Ogorevc, 
posestnik v Piršenbregu št. 40; Anton Keržan, po
sestnik v Globokem št, 9; Marko Juratovec, posest
nik v Malem vrhu št. 27; Franc Zevnik, posestnik 
v Bojsnem št. 9; Jože Lesinšek. posestnik v Bojsnem 
št, 57: Jože Denžič, posestnik v Blatnem št. 19. 

Važnejši sklepi, obvestila in razglasi zadruge se 
objavljajo v zadružni uradovalnici, po možnosti pa 
tudi v glasilu oblastne zadruge. 

Pravila so se podpisala dne 29. junija 1928. 
C e l j e , dne 30. oktobra 1928. 

6.) prodaja članom vino in žgane pijače po ve
ljavnih predpisih; 

7.) nabavlja članom vse gospodarske in gospo
dinj s/k© potrebščine; 

8.) širi med člani slTokovno znanje s poučnimi 
gospodarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem pri
mernih navodil in razstavami ter jim daje nasvete v 
gospodarskih stvareh. 

9.) Zadruga sme poslovati tudi z nečlani, če je 
to članom v korist. 

Zadružna pogodba z dne 21. oktobra 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din ter se mora pla

čati takoj ob pristopu, po sklepu načelništva pa se 
tudi lahko plačuje v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega desetkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradovalnici. 
Načelništvo sestoji m petih zadružnikov; člani 

načolništva so: Mihael Gjorek, posestnik, h. št, 29 
(načelnik), Andrej Forjan, posestnik in župan, 
h. št. 15, Janez Rajner, posestnik, h. št, 10. Štefan 
Ščavničar, posestnik, h. št. 25, in Ferdinand Celeč, 
posestnik, h. št. 64 — vsi v Rakičanu. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
-podpisuje za zadrugo tako, da pristavljata po dva 
člana načelništva besedilu zadružne firme, ki je 
lahko po komerkoli napisano ali natisnjeno, svoje-
ročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1928. 

Letnik X. 

Kostanjevici, naj se vlože do dne 10. d e c e m b r a 
19 28. do 11. ure pri podpisani direkciji. 

Pojasnila dajeta direkcija šum v Ljiibljani in 
šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 28. novembra 1928. 

št. 1461. 

Razpis. 
3—1 

942. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Kmetski hranilni in posojilni dom, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo, podruž
nica Maribor. 

Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 

v tekočem računu; 
2.) pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred

stva z zadružnim kreditom; 
3.) daje članom posojila; 
4.) izvršuje članom konverzije hipotekarnih- dol

gov; 
5.) preskrbuje kavcije, vadije, inkaso, srečke in 

vrednostne papirje; 
6.) izmenjava valute in tuj denar ter prealklrbuje 

čeke in nakaznice na druga mesta; 
7.) izvršuje vse one denarne posle v korist čla

nov, ki spadajo v področje denarnih zavodov. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 26. julija 1925. 

in z dne 11. avgusta 1926. 
Opravilni delež znaša 20 Din ter se mora plačati 

ob pristopu. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni pi

sarni in z enkratnim oglasom v glasilu pristojne 
revizijske zveze, odnosno v «Kmetovalcu». 

Načelništvo sestoji iz šestih do devetih zadruž
nikov; člani načelništva so: dr. Drago Marušič, od
vetnik v Ljubljani; Jože Čeme, posestnik v Zgornji 
Šiški št. 39; Franc Slane, veleposestnik v Litiji; 
Jakob Modic, posestnik v Brestu pri Igu; Andrej 
Periko, posestnik v Zgornji Šiški; Alojzij Teršan, 
posestnik v Tacnu pod Šmarno goro. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva ali en član načelništva in 
en uradnik, ki je za to pooblaščen. 

M a r i b o r , dne 22. novembra 1928. 

943. Sedež: Rakičane. 
Besedilo firme: Kmetijska nabavna in prodajna 

zadruga v Rakičanu, registrirana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše-
•vati gospodarske koristi članov; zato 

1.) nabavlja članom ob ugodnih pogojih sredstva, 
potrebna v kmetijskem obratu, zlasti umetna gno
jila, krmo, semena, živino, stroje in orodje itd., od
nosno posreduje za člane pri nakupovanju takih 
predmetov; 

2.) ikupuje na lastni račun kmetijske stroje in 
kmetijsko orodje ter jih posoja ali prodaja с1алота; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke članov ali po
sreduje pri prodaji takih pridelkov, posebno pa pre
vzema na račun članov in na svoj račun dobavljanje 
kmetijskih pridelkov in izdelkov za državo, sreze, 
občine, družbe in druge velike odjemalce; 

4.) jemlje gospodarske pridelke svojih zadruž
nikov v skladišča, jih predeluje in potem vnovčuje; 

5.) priskrbuje si potrebne stavbe in tehnične na
prave, potrebne >za dosego teh namenov, ter si pri
dobiva morda potrebne koncesije; 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

944. Kmetijska nakupovalna in prodajalna zadruga 
zveze kmetijskih podružnic v okraju Ljuto
merskem, registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Radencih: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Jakob 
Nemec; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Leon VerzeL posestnik v Dragotincih št. 30. 

M a r i b o T , dne 22. novembra 1928. 

945. Električna zadruga v Sevnici ob Savi, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Karel Cimperšek in 
Anton Brinovec; v načelništvo pa sta vstopila Josip 
Flek, posestnik v Sevnici, in Pavel Strgar, trgovec 
v Šmarju. 

C e l j e , dne 14.novembra 1928. 

946. Lesna gospodarska zadruga na Zg. Polskavi, 
registrovana zadruga z omejeno navezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Josip 
Zöhrer in Josip Tifer; vpisali pa so se novoizvoljeni 
člani načelništva Matija Tifer, posestnik v Fraj-
hajmu, Štefan Hojnik in Anton Lunežnik — oba po
sestnika v Loki. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1928. 

Podpisani zavod razpisuje n a t e č a j za s p r e 
j e m d e s e t i h g o j e n k za šestmesečni teo-
retično-praktični tečaj o negi in prehrani dojenčkov. 

Pouk se prične dne 1. marca 1929. in bo trajal 
šest mesecev. 

Gojenke se bodo vzg-ajale za privatne negovalke 
in vzgojiteljice dojenčkov. 

Po končanem tečaju RC namestijo po pota-ebi v 
rodbinah kot privatne negovalke. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost 18 let, toda ne preko 30 let; 
2.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
3.) dovršena dva razreda meščanske šole ali tej 

ustrezna izobrazba; 
4.) popolno telesno in- duševno zdravje: 
5.) neoporečnost. 
Gojenke bodo dobivale prosto stanovanje v za

vodu, hrano pa za znižano ceno po 400 Din na 
mesec. . 

Oskrbeti si morajo bel predpasnik in belo čepico 
po predpisanem vzorcu. 

Kolkovane prošnje s predpisanimi dokumenti naj 
se pošljejo do dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 9. pod
pisanemu zavodu. 

Zavod za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani, 

dne 1. decembra 1928. 
Dr. B. Draga« s. r. 

( Razne objave. 
2376 3--1 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 830/prez. 3—3 

Razpis. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani razpisuje na tehnični fakul
teti m e s t o p o g o d b e n e g a d o c e n t a za 
s p l o š n o k e m i j o . 

Prosilci, ki se zanimajo za to mesto, naj pošljejo 
prijave do dne 8 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . rektoratu 
univerze v Ljubljani. 

Prijave je treba opremiti z listinami, ki jih za
hteva člen 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 16. novembra 1918. 
Rektor: Vidmar s.r. 

Poziv upnikom. 
«S a m o p o m o č», gospodarska zadruga javnih 

nameščencev in vpokojencev v Radovljici, je prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj; prijavijo terjatve v treh 
mesecih, ker bi se sicer njih poznejše prijave ne 
vpoštevale. 

V R a d o v l j i c i , dne 30. novembra 1928. 
L i k v i d a t o r j i : 

Janez Hribovšek s. r., Antonija Fister s. r., 
Ivan Zobec s. r. 

2379 Objava. 

Izgubil sem zglaailno polo (indeks), filozofske 
fakultete univerze v Ljubljani za leto 1928. na ime: 
Teodor Fadejev iz Tule (Rusija). 

Proglašam jo za neveljavno. 
Teodor Fadejev s.r. 

2380 3-1 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo št. 538 z dne 
12. marca 1923., ki mi jo je izdal oblastni inspek
torat finančne kontrole v Ljubljani. 

Proglašam jö za neveljaivno. 
Franc Mozetič %. r., 

podpreglednik finančne kontrole 
na Jesenicah (Gorenjsko). 

Št. 4092. 
Razpis. 

2374 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi v Kostanjevici p o n o v n o prodajo okoli 
700 plm3 bukovih hlodov, okoli 600 prm8 bukovih 
cepanic in okoli 200 prm8 bukove vrhovine za oglje-. 

Ves navedeni material je izdelan v režiji šumske 
uprave v Kostanjevici ter se proda 1 o k o p o e k. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi v 

2381 3-1 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo iz leta 1903., kj 
mi jo je izdal oblastni inspektorat finančne kontrole 
v Ljubljani. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Maks Udir s. r., 

preglednik finančne kontrole 
na Jesenicah (Gorenjsko). 

Odgovorni urednik: Anton Funtek т Ljubljani - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži? т Ljubljani. 
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Poitniaa plačana т gotovim. 

115. V Ljubljani, dne 10. decembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 

Zahvala Njegovega Veličanstva kralja za čestitke ob desetletnici 
ujedinjenja. 

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. i 
380. Zakon o nujnem izvajanju javnih del in pomoči v siromašnih 

krajinah, oškodovanih po elementarnih nezgodah. 
381. Popravek k zakonu o neposrednjih davkih. 
382. Izpremembe in dopolnitve v taksnem in pristojbinskem pra

vilniku. 
383. Izprememba razpisa o pošiljanju triplikatov poštnih deklaracij 

in voditvi statistike vrnjenega blaga. 

I 384. Popravki k pravilniku o delovanju, redu in pouku na državnih 
tehniških srednjih šolah. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 385. Pravilnik o de

lavskih kategorijah in plačilnem sistemu v tobačnih tvornicah. 
Razne objave. 

Zahvala Njegovega Veličanstva 
kralja za čestitke ob desetletnici 

ujedinjenja.* 
Njegovo Veličanstvo kralj je prejel ob desetlet

nici pravnika ujedinjenja iz države in inozemstva 
mnogoštevilne čestitke, v katerih se izražajo vdanost 
in tople želje za srečo in slavo Njegovo, kraljevskega 
doma in napredek države. 

Po Najvišjem naročilu izreka predsednik ministr
skega sveta po tej poti zahvalo vsem onim, ki so po
slali pri tej priliki Njegovemu Veličanstvu kraJju 
svoje čestitke. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 4. decembra 1908.; P. M. br. 2791. 

* «iSflužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. decembra 1928., št. 283. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 278 z dne 29. novembra 1928.: 
Objavi ministrstva za notranje posle z dne 29. in 

30. oktobra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Ivan 
K n a f e l c , delavec v Cinžatu; 2.), Stanislav A n 
d o 1 š « k, učitelj v Dolenjem Logatcu. 

Dekreti ministra za gradbe z dne 21. novembra 
1928.: Javno prakso smejo izvrševati v vsej kralje
vini inženjerji: dr. Milan V i d m a r v Ljubljani, spe
cialno iz stroke elektrostrojnega inženjerstva; Rado 
K r e g a u v. Ljubljani, specialno iz stroke gradbe
nega mženjerstva, in Milan L e n a r č i č na Vrhniki, 
specialno iz stroke strojnega inženjerstva. 

Številka 279 z dne 30. novembra 1928.: 
Ukaiz Njegovega Veličanstva kralja z dine 30. ok

tobra 1928.: Pomaknjeni so iz 8. skupine П. kate-
gorrjle v 2. skupino П. kategorije na sedanjih služ
benih mestih višji davčni upravitelji: Jurij K r a m -
b e r g : e r davčnega urada) v Ljubljani (za mesto); 
Anton D o l e n c , šef davčnega urada v Murski So
boti; Ludovik J e 1 š n i k, šef davčnega urada v Ko
stanjevici; Anton A d a m i č i delegacije ministir&tva 
financ v Ljubljani; Ivan G r б a r davčnega urada) v 
Ljubljani (za1 okolico); davčni upravitelji: Fran G r i l 
in Ivan R o j k davčnega okrajnega oblastva v Mari
boru; Štefan Š u c, šef davčnega umida v Konjicah; 
Jernej V i d e n 6 e k davčnega okrajnega oblastva v 
Celtfu.; Ivan S c h w ä r s davčne administracije v 
Ljubljani; Ivan J a n davčnega urada; v Ljubljani (za 
mesto); Josip M a s t e n davčnega urada v. Mariboru; 
Josip S p r a h , Sef davčnega urad» v Skrvenjgwdcu; 
višji davčni upravitelj Tomai T a v č a r davčnega 

urada v Kranju; davčni upravitelji: Ivan C i r k, šef 
davčnega urada v Kočevju; Alojzij M a z g on davč
nega urada v Mokronogu; Štefan P r a z n i k davč
nega okrajnega oblastva. v Krškem; Ivan S t u p a r 
davčnega urada v Ljubljani (za okolico); Rudolf 
P r i m e davčnega urada v Ljubljani (za mesto); 
Fran P r e z e 1 j davčne administracije v Ljubljani; 
Ludovik K o š a r davčnega urada v Kranju; Ivan 
T o r a c e davčnega okrajnega oblastva v Kamniku; 
Josip G o l o b , šef davčnega urada v Žužemberku; 
Rudolf D e l h u n i a davčne administracije v Ljub
ljani; Avgust C e jan^davčnega okrajnega oblastva 
v Mariboru; Anton V o d o p i v e c davčnega urada 
v Mariboru; Milan Š u b i c davčnega urada v Ljub
ljani (za mesto); Ciril I v a a č i č davčnega okraj
nega oblastva v Ljubljani; Ivan B o n a č, šef davč
nega urada v Mokronogu; Fran D o n a j davčnega 
urada v Mariboru; Anton C v a h t a davčnega okraj
nega oblaitva v Celju; Ignacij O z v a t i č davčnega1 

okrajnega oblastva v Mariboru; Matija N a j ž e r 
davčnega urada v Mariboru; Karel B r ü f a c h davč
nega urada v Ljubljani (za okolico); Ludovik J u -
t r a s davčnega urada v Mariboru; Viljem K o b a l 
davčnega urada v Radovljici; Simon F ü h r e r davč
nega okrajnega oblastva v Ptuju; Vinko G a l davč
nega urada v Slovenski Bistrici; Anton K u n e j 
davčnega urada v Šmarju; Jakob A r n u š okrajnega 
oblastva v (Ptuju; Ludovik K l i n e davčnega urada 
v Gornji Radgoni; Rudolf S t a r k i davčnega urada 
v Brežicah; Fran C u S, davčnega urada v Celju; 
Fran K o š a r davčnega urada v Ptuju; Fran 
F r a n c e davčnega urada v Mariboru; Vinko P i r -
n a t davčnega okrajnega oblastva v Kranju; Leon 
O z i m i č delegacije ministrstva financ v Ljubljani; 
Zdravko S t o 1 f a davčnega urada v Kočevju; Maks 
M e r č u n davčnega urada v Mariboru; Jakob M a 
l i n g e r davčnega okrajnega oblastva v Ptuju; Vik
tor D a m j a n , šef davčnega okrajnega oblastva v 
Logatcu; Albert P r i m e davčnega urada v Ptuju; 
Bogomir Ž e l e z n i k davčnega okrajnega oblastva 
v Mariboru. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 30. ju
nija, 2, julija, 26. julija in 31. oktobra 1928.: Iz 
državljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev smejo izstopiti zaradi аргејшш1 avstrij
skega državljanstva: 1.) Marijana Š i l i h , kuharica 
na Dunaju, rojena v Hlebcah in pristojna vi Lesce; 
2.) Valentin S i r s c h e, privatni uradnik na Du
naju, rojen pri Sv. Juriju ob južni železnici in tja 
pristojen, skupno z ženo Marijo in dvema1 malolet-
nima otrokoma; 3.) Martin J e l e n , vrtnar v Atzels-
dorfu (Avstrija), rojen v Podvrhu in pristojen k 
Sv. Pavlu pri Preboldu, skupno z ženo Nežo; 4.) Si-
donija K e l l e r , upokojenka v Pfaffstättnu (Av
strija), rojena v Spitela in pristojna v Celje. 

številka 280 z dne 1. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. no

vembra 1928.: Pomaknjena sta k 7. skupine I. kate
gorije v 6. skupino I. kategorije pob4Jonouprav&a 
uradnika Matija M a l e š i č pri velikem: županu V 
Mariboru in dr. Fran M l i n a r - C i g a l e pri are-
ekem poglavarju v Ljutomeru. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 12. no
vembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Ra
fael Z a z u 1 a, učitelj v Polju, skupno z ženo Štefa
nijo in maloletnim sinom Ivanom; 2.) Bazilij A v a n 
z i n i , privatni uradnik v Vevčah, skupno z ženo 
Marijo in maloletno hčerko Elfrido. 

Številka 281 z dne 3. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 

oktobra 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal 
na državno službo Ivan R u s , računski inspektor v 
1. skupini II. kategorije pri računovodstvu dele
gacije ministrstva financ v Ljubljani 

Odlok ministra za finance z dne 24. oktobra 
1928.: Odpuščen je iz državne službe po členu 234. 
uradniškega zakona Josip P e t e r n e l j , knjigo
vodja v 3. skupini П. kategorije pri računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 10. in 
12. novembra 1928.: V državljansko zvezo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 
1.) Marija E d e l h a u s e n , zasebnica v Mariboru; 
2.) Vasilij M i r k, bančni uradnik v Mariboru, skup
no z ženo Agato in dvema maloletriiima otrokoma; 
3.) Ivan K r iv e c, mesarski pomočnik v Spodnji 
Rečici-, 4.) Ludovik N e s v a 1 d a, mehanik v Tržiču, 
skupno z ženo Marijo in maloletno hčerko Emilijo; 
5.) Josip F a t ur, učitelj v Borovnici. 

Objave ministrstva za notranje posJe z dne 
23. julija 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev smejo izstopiti: 

I. zaradi sprejema češkoslovaškega državljan
stva:. 1.) Henrik H r o v a t i č , delavec v Velkem 
Bfesnu (Češkoslovaška), rojen v Dunkelthalu in pri
stojen v Celje; 

П. zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
2.) Ivan E m e r š i č , - zidar na Dunaju, rojen v 
Kriechenbergu in pristojen v Gorenjski vrh, erez 
Ptuj; 3.) Josip G a b e r , gostilničar v Jenneredorfu 
(Avstrija), rojen v Serdici, erez Murska Sobota, in 
tja pristojen, skupno z Ženo Berto in dvema malo-
letnima otrokoma; 4.) Josip K т a j n c, delavec na 
Dunaju, rojen v Gotovljah, »rez Celje, 5in tja pri
stojen, skupno z ženo Antonijo in; dvema1 malolet-
nima; otrokoma; 5.) Ana P a u l i n na Dunaju, ro
jena1 v Krizah, srez Kranj, in tja pristojna; 0.) Pav
ana L o p a t i c , privatna uradnica na Dunaju, ro
jena v Cerkljah, srez Krško, in tja pristojna. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 14. avgu
sta 1928.: Dragica Milena P r e v e v Ljubljani, ro
jena v Walterdorfu (Avetrrja) sme izpremeniti pri
imek v priimek: « K r i v i c » . 

Objava generalnega inspektorata; ministrstva za 
finance z dne 23-Jiovembra 1926.: Z valutami «metal 
poslovati skupno Nikola C v e t k o v i e in finn«: 
Braca S i m o n č e v i 6 v Ohridu. 

števĐka 282 z dne 4. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja % dne 80ega 

oktobra 1928.: Upokojen je pd členih 186. in 141., 
poslednjem odstavku, uradniškega zakona Hmn 
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G r e g o r č i č , arhivski uradnik v 1. skupini Ш. ka
tegorije pri velikem županu v Ljubljani 

Objavi ministrstva za notranje poste z dne 
29. oktobra in 18. novembra 1928.: V državljansko 
zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta 
sprej'eta: 1.) Ivana M i n k u ž , rojena Vesel, gospo
dinja v Sodražici; 2.) Vaclav M a c h , narednik-
godbenik v Mariboru. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 
22, junija, 19. julija in 23. julija 1928.: Iz državljan
ske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
smejo izstopiti zaradi sprejema avstrijskega držav
ljanstva: 1.) Roža M a r h o 1 d, gospodinja v Gradcu, 
rojena v Spielfeldu in pristojna v Gornji Jakobski 
dol, skupno s tremi maloletnimi otroki; 2.) Anton 
D v o r s c h a k , inženjer v Edlitzu (Avstrija), rojen 
v Strgojnici in pristojen v Šikole, srez Ptuj, skupno 
z ženo Ano in maloletno hčerko Terezijo; 3.) Aloj
zija G r i l l , vdova na Dunaju, rojena v Obereggen-
dorfu in pristojna v Raplo, srez Slovenjgradec; 
4.) Hermina F a l l na Dunaju, rojena istotam in pri
stojna v Slovenjgradec; 5.) Ivan S a k o w i t s c h , 
trgovinski agent na Dunaju, rojen v Vadarcih, srez 
Murska Sobota, in tja pristojen. 

Tretji poziv za zameno bankovcev po 20 Din v 
zlatu predvojne izdaje, po 50 Din v srebru, izdanih 
leta 1915. v Nišu. in po 10 Dim v srebru predvojne 
Ш. izdaje. Po poteku petih let od dne, ko je izšel 
ta, poziv v «Službenih Novinah», ne bodo ti ban
kovci več veljali in Narodna banka jih ne bo izpla
čevala, (Glej Uradni list 75 z dne 10. avgusta 19§8., 
str. 544.) 

Številka 283 z dne 5. decembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle. V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Ivan D o l e n c , spediterski dela
vec v Mariboru, skupno z ženo Rožico in maloletnim 
sinom Ivanom; 2.) Ivan V i d u l i c , inženjer v Pod-
vinu; 3.) Katarina S c h a m e s b e r g e r , trgovka v 
Mariboru; 4.) Alojzij Z o r t e a , orožnik v Omureku; 
5.) Milan P a n t o s , delavec v Lukavcih; 6.) Fran
čiška P t a č n i k, gostilničarka v Ribnici. 

Objave ministrstva za .notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smeta izstopiti: 

I. zaradi sprejema avstrijskega) državljanstva: 
Štefan K l o b u č a r , čevljar na Dunaju, rojen v 
Vršnih selih in pristojen v Toplice, srez .Novo mesto, 
skupno z ženo Josipino; 

II. zaradi sprejema češkoslovaškega državljan
stva: Gabriel L u k o v n j a k, trgovinski pomočnik 
v Brnu, rojen v Pragi in pristojen v Orehovce, srez 
Ljutomer, skupno z ženo Ano. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

380. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti boiji in narodni volji 
kralj SrboT, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v IX. redni seji, ki jo je imela dne 
17. novembra 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili, in potrjujemo 

Zakon 
o nujnem izvajanju javnih del in 
pomoči v siromašnih krajinah, 
oškodovanih po elementarnih ne

zgodah,* 
ki se glaei: 

Ölen 1. 
Zbog dolgotrajne suše in ostalih elementarnih 

nezgod v tem letu se uvajaj da se pomore prebival
stvu v teh oškodovanih in siromašnih klrajinah, nuj
nost izvajanja in dovrševanja potrebnih in javnih del. 

Člen 2. 
Zaradi nujnosti in hitrejšega dovrševanja namer-

janih poslov se -odreja'pri minjetr*tvu.: za socialno 

* «Službene Novine kraljevale iSrba," -Hrvate, ' i 
Slovenaca» > dne-2tf;^vemibra lS28./St. 276/XC • 

politiko komitet za javna dela. Ta komitet sestav
ljajo ministri: za socialno politiko, za promet, za 
trgovino in industrijo, za šume in rudnike, za polje
delstvo in vode, za gradbe ki za narodno zdravje, 
predsednik glavne kontrole, predsednik Rdečega 
križa in predsednik Glavne zadružne zveze. 

Člen 3. 
Med javne posle, ki smejo biti predmet dela po 

tem zakonu, spadajo: prometna, gradbena, kmetij
ska, gozdarska stroka in stroka narodnega zdravja. 

Člen 4. 
Za dela in nabave po tem zakonu ne veljajo od

redbe zakona o državnem računovodstvu in zakona 
o glavni kontroli 

Člen 5. 
Komitet za javna dela porazdeljuje posle in kre

dite, potrebne za poedine oškodovane in siromašne 
krajine. 

Kako naj se dela opravljajo in dovrše, o tem 
odloča resortni minister z odobritvijo komiteta za 
javna dela. 

Člen 6. 
Vsa javna dela se zapečenjajo in izvršujejo v 

prvi vrsti na državnih objektih, kakor: železnicah, 
državnih cestah, pogozdovanju golicav, .grajenju ci
stern, vodovodov, nasipov zoper poplavo, nama
kanju in izsuševanju polj, čiščenju kanalov, reguli
ranju hudournikov, rek in potokov itd. 

Resortni ministri predpisujejo s pravilniki po
stopanje za lažje dovrševanje poslov. Te pravilnike 
odohruje komitet za javna dela. 

Člen 7. 
Predmeti javnih del smejo biti po potrebi in zato, 

da se dosežejo smotri iz tega zakona, tudi oblastni, 
sreski ki občinski objekti. Te posle sme dovrševati 
resortni minister sam ali po dotičnih samoupravnih 
organih. Ce jih dovršuje sam po svojih organih, ve
ljajo predpisi, razglašeni v spredaj navedenem čle
nu; če pa jih dovršuje po samoupravnih organih, 
morajo delati ti organi povsem po naredbah in na
logih reeortnega ministra. Ce ne delajo tako, jim 
eme minister vsak čas odvzeti dotični posel in po
staviti krivca pod disciplinsko-kazensko odgovornost. 

Člen 8. 

Za izvrševanje tega zakona da minister za fi
nance ministru za socialno politiko na razpolago 
izreden kredit Din 100,000.000-— po Državni hipo
tekami banki. 

Člen 9. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

smo uporabiti za izvrševanje tega zakona .tudi osta
nek neporabljenega kredita za izvrševanje zakona z 
dne 3. marca 1928. o podpori onim, ki jim nedostaja. 
hrane, ko izplača Din 146.500— za stroške, Ikii jih 
je imel ob njegovem izvajanju. (Ministrstvo za so
cialno politiko 0. N. br. 3832 in 0. N. br. 3842 z dne 
17. in 18. julija 1928.) 

Člen 10. 
Plačilne naloge izdaja Državni hipotekami banki 

na zahtevo resortnega ministra minister za socialno 
politiko. 

Člen 11. 
Za vsa dela po tem zakonu se uporablja v prvi 

vrsti siromašno prebivalstvo one krajine, kjer se 
ta dela izvršujejo. 

Člen 12. 
Vrao za izplačilo denarja daje organ glavne kon

trole, ki ga odredi za to glavna kontrola. 
Če dotični organ glavne kontrole (kidaj odkloni 

vizo, odloči o tem dokončno komitet za javna dtela. 
••' Računi o potrošku spadajo pod pregled glavne 

kontrole. 
Člen 13. 

Ministrski svet se pooblašča, da sme odobriti na 
predlog komiteta zà javna dela iz kredita po čle
nu 8. tega zakona denarno podporo Rdečemu križu 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev zaradi pod
pore v denarju ali hrani onim osebam, ki so nespo
sobne za delo. 

Znesek te podpore ne sme biti večji od vsote 
Din 3,000.000—-. •-, 

..Člen JL4. 
..'.• Ta. zakon stopi -v veljavo, ko gaj" kralj podpiše,-

obvezno, moč pa dobi,, ko. se razglasi v «Službenih• 
Novinah».. . •»;., .- ••...'-••'•• 

Našemu ministru za socialno politiko ;priporoK 
Čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 

Predsednik 
ministrskega sveta in 
minister za notranje 

posle : 
dr. Korošec s. r. 

naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapo
vedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. novembra 1928. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Minister 

za socialno politiko: 
S. Barić s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, (Podpisi 
minister pravde: vseh ostalih ministrov.) 
Mil. Vujičić s. r. 

L. S. 
3 8 1 . 

Popravek k zakonu o neposrednjih 
davkih.* 

V tem zakonu (Uradni list z dne 15. marca 1928., 
št. 75/26) mora stati v členu 134., v drugi vrsti 
zadnjega odstavka: «členov 114. (ne: 113.) do 121.». 

Uredbe osrednje vlade. 

382. 
Na podstavi pooblastitve v pripombi 5. a k tar. 

post. 99. a taksne tarife zakona o taksah, ölena 26. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah 
in uredbe o načinu, po katerem se izračunavajo in 
pobirajo takse na vstopnice iz tar. post. 99. a, pred
pisujem nastopne 

Izpremembe in dopolnitve v taksnem in 
pristojbinskem pravilniku,** 

ki se glase: 

V točki 1. člena 103. naj se postavjjo namesto 
besed: «po 10 % od vrednosti vstopnice» besede: 
«po 10% od vstopnine». 

V točki 3.) istega- člena naj se postavijo namesto 
besed: «po 20 % od vrednosti vstopnice» besedte: 
«po 20 % od vstopnine». 

V točki 4.) istega člena naj se postavijo namesto 
besed: «20% od vrednosti vstopnice» besede: «20%' 
od vstopnine». 

Za točko 8.) istega člena naj se doda nova 
točka 8. a), ki se glasi: 

«8. a) Prireditelji, odnosno klubi, društva in na
prave, se pooblaščajo, da smejo pobirati znesek 
takse na vstopnice, cdnosno na članske karto iz 
točk 1.), 3.), 4.), 8.) in 11.) tega člena od občinstva 
— članov — tako, da se označi posebe na vstopnici 
— članski karti — vstopnina in posebe znesek takse. 
Vstopnice se no smejo prodajati draže in tudi se ne 
sme na članske karte iz točke 11.) tega člena po
birati več, nego znaša na njih označena vstopnina, 
odnosno članarina, s takso vred; sicer se uporabi 
točka 64.) tega člena.» 

V točki 34.) istega člena naj se izpusti beseda: 
«bioskope,»; namesto besede: «vrednost» pa naj se; 
postavijo besede: «vstopnino in znesek takse kakor 
tudi skupni znesek cene za vstopnico». 

V točki 35.) istega ölena naj se izpuste besede: 
«izvzemši lastnike bioskopov (lunematografov)». 

Namesto četrtega in petega stavka v točki 38. b) 
istega člena naji se postavi to-le: «Na juksti тотајо 
biti označena vstopnina, talasa in skupni znesek cene 
za vstopnico, potem številka bloka, številka vstop
nice in serija; na' vstopnici morajo biti označeni po
leg drugega besedila vstopnina, taksa in skupni 
znesek cene za vstopnico, potem številka vstopnice 
in serija; na kuponu pa morajo biti označeni šte
vilka bloka, vstopnina, taksa, skupni znesek cene 
za vstopnico in serija.» . 

Točka 38. a) se izpreminja ter se, glasi: 
«38. a) Te vstopnice se tiskajo z. vstopninami po 

0-82, 1-65, 2-48, 3-30,.4-13, 4-96, 5-78, fr61, 7*44, 8-26, 

'..* Priobčen po pravilniku za. izvrševanje, zakona, 
o neposrednjih davkih (k členoma 134. in 136., хаД-, 
nji odstavek) v. «Službenih Novinah kraljevine Srba, 

vHrvata-.-l'-Slovenaca» z ,dne .'28. septembra 1928.,, 
••št.-225/I)XXin.- ••• • ;•-..;.•.„;> .. . •.--. ,ч " •:. v ••«.-•/ 

•** «Službene Novine „kraljevine Srba. Hrvata i 
Slovenaca» -z. dne -27. novembra 1928.,, št. 275/ХС.;. • • 
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9-09, 9-92, 10-74, 11-67, 12-40 in 16-53 Din, pod 
vstopnino pa sc pristavi državna taksa, in sicer: 

pri vstopnici za 0-82 Din 
„ „ -, 1-65 •„ 
„ „ » 2-48 „ 
„ » » 3-30 „ 

,, » 4- 1 3 » 
„ „ 4-96 „ 

„ ' „ „ 5-78 „ 
„ 6-61 -. 
-, 7-4-i „ 

H-26 „ 
„ O'«» :, 
» 9-92 „ 

„ „ 10-74 „ 
„ 11-67 „ 

„ -, i 2-40 „ 
, 16-53 „ 

0-18 Din 
0-35 „ 
0-52 „ 
0-70 „ 
0-87 „ 
1-04 „ 
1-22 „ 
1-39 „ 
1-56 „ 
1-74 „ 
1-01. ,. 
2-08 „ 
2-26 „ 
2-43 ,, 
2-60 „ 
3-47 ,. 

Nato je treba vstopnino in takso sešteti in po
staviti: «Skupaj». N. pn: 

Vstopnina 0-82 Din 
Državna taksa • ° ' l 8 D" 1 

Skupaj . . . 1—• Din 
Ce bi bilo treba vstopnic drugih vrednosti, je 

•dovoljeno, izdajati namesto njih po dve vstopnici, 
ki dasta, tako kombinirani, zaželeno vstopnino. 

Vstopnica z višjo ceno od 16-53 Din se izdela v 
obliki posebnih obrazcev, ne da bi se pobirali cena 
in taksa; nanje zapisuje vstopnino in takso državno 
oblastvo, Id jih prodaja. 

Dopla-tne vstopnice se ne. tiskajo, ampak namesto 
njih se uporabljajo vstopnic© manjših vrednosti; 
n. pr.: Če ima kdo vstopnico z vstopnino 8-26 Din 
za П. prostor, pa se mu zahoče I. prostora^ ki velja 
zanj vstopnica z vstopnino 443 Din, mora kupiti še 
eno vstopnico z vstopnino 4-13 Din. Kontrolni or
ganai morajo posebno paziti na take primer© in pre
izkušati, ali so tako .kombinirane vstopnice pravilne 
in aH imajo isti datum. 

Ce lastniku bioskopa poidejo vstopnice večjih 
•vrednosti in jih oblastvo, ki jih prodaja, tudi nima, 
se smejo iz manjših vstopnic kombinirati potrebne 
vstopnine ter izdajati posetnikom. 

To vstopnice izdeluje državna markarnica v Beo
gradu pod nadzorstvom iste komisije, ki kontrolira 
izdelovanje kolkov, samo da mora biti v tej komi
siji tudi en uradnik, generalne direkcije davkov z 
istimi pravicami in dolžnostmi kakor ostali člani 
komisije. 

O prejemu vstopnic pri direkciji davkov se mora. 
sestaviti referat, ki se vpiše v zapisnik direkcije in 
po katerem se vpišejo, tako kakor po .spremnem do
pisu državne raarkarnice prejete vstopnice po vrsti, 
vrednosti in serijah v knjige, ,ki jih predpiše minister 
za finance s posebnim odlokom.» 

V točki 38. e) istega člena naj se izpustita v dru
gem stavku besedi: «in stroškov». 

V točki 135. istega člena naj se doda na koncu 
nov stavek, ki se glasi: «Ta taksa je že obsežena 
v taksi na poedine vstopnice, navedeni v točki 38. c) 
tega člena.» 

П. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo 
z dnem, ko se razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 19. novembra 1928.; 
št. 148.103. Minister za finance: 

dr. N. Subotić s. r. 

383. 
Izpreroemba razpisa C. br. 52.397/27 
o poSiljanju triplikatov poštnih de
klaracij in voditvi statistike vrnjenega 

blaga.* 
Z razpisom C. br. 52.397 z dne 27. decembra 1927. 

jo predpisano v П. oddelku, točki 12.), da se 'morajo 
triplikati poštnih deklaracij vrnjenih paketov uničiti, 
če pa so se triplikati že poslali statističnemu od
delku generalne direkcije carin, da se morajo iz
delati na podstavi ustreznih unikatov izpiski o 
vrnjenem blagu tako za uvoz kakor tudi za izvoz. 
Da utegnejo carinarnice izločati in uničevati tripli-
kate vrnjenih poštnih paketov, je odrejeno v V. od

delku, točki 2.), istega razpisa, da se morajo po
šiljati triplikati deklaracij šele H. dan po poteku 
meseca. 

Opazilo se je, da večina carinarnic ne postopa 
po navedenih predpisih omenjenega razpisa. Tako 
nekatere carinarnice sploh no uničujejo triplikatov 
poštnih deklaracij vrnjenih paketov in ne pošiljajo 
omenjenih statističnih izpiskov; nekatere pa javljajo 
namesto vsega tega številke triplikatov vrnjenih 
poštnih paketov, kar. nuna nobene koristi, kar so vi 
triplikati: v statističnem oddelku že razrezani in 
uporabljeni. 

S takim nepravilnim, in neenakim poslovanjem 
spravlja carinarnica točnost naše trgovinske sta
tistike v nevarnost in zaradi takega poslovanja cari
narnic postane enajstdnevni rok, postavljen za iz
ločanje in uničevanje triplikatov vrnjenih poštnih 
paketov, ne samo dvomljiv, ampak tudi škodljiv, ker 
znatno zadržuje urejanje statističnih podatkov. 

Da se postopanje s triplikati poštnih deklaracij 
vrnjenih paketov izenači in tako prepreči netočnost 
v naši trgovinski statistiki, da se pospeši urejanje 
statističnih podatkov in da se more voditi posebno 
tudi statistika tujega in domačega blaga, ki se 
vrača nesprejeto, predpisujem na podstavi člena 273. 
carinskega zakona: Oddelek II., točka 12.), razpisa 
C. br. 52.397 z dne 27. decembra 1927: se izpreminja 
tako, da se glasi v celoti: 

«12.) Ce se ob uvozu carinsfco-poštni paketi ne 
sprejmejo in se carinarnici vrnejo, naj carinarnica po 
povratku blaga v inozemstvo dotičnih triplikatov 
ne izloča in ne uničuje, ampak naj; jih pošlje stati
stičnemu oddelku s triplikati izročenih paketov 
vred. 

Za vse vrnjene pakete, najsi so njih triplikati še 
pri carinarnici ali so se že odposlali statističnemu 
oddelku, mora sestaviti carinarnica iz ustreznih uni
katov statistične izpiske po obrazcu uvozne stati
stične prijave tako, da vpiše vanje vse podatke, ki 
se zahtevajo za statistično prijavo. Nad zaglavje 
statističnih izpiskov je treba postaviti označbo: 
,Vrnjeno uvozno carineko-poštno blago' (Vraćena 
uvozna carinsko-poetanska roba). To se mora storiti 
med mesecem, in sicer se morajo, ko se paket vrne, 
takoj iz njegovega unikata izpisati statistični po
datki; po poteku meseca, ko se pošiljajo statistične 
prijave, pa se morajo poslati ti statistični izpiski v 
posebnem zavitim statističnemu oddelku. 

Na podoben način naj postopajo carinarnice tudi 
s statističnimi podatki za domače blago, poslano v 
poštnih paketih, če se vrne iz inozemstva kot ne
sprejeto. V tem primeru se morajo izdelati statistični 
izpiski po obrazcu izvozne statistične prijave z 
označbo nad zaglavjem: .Vrnjeno izvozno carinsko-
poštno blago'' (Vraćena izvozna carinsko-poŠtanska 
roba). ' " 

Za ostalo domače blago, ki se vrne iz inozemstva 
neprodano, se priloži posebna statistična prijava, ki 
je ustanovljena y ta namen. Za ostalo tuje blago, ki 
se vrne iz naše države v inozemstvo neprodano, pa 
se mora, ker' za tak primer ni posebnega obrazca 
statistične prijave, uporabiti obrazec navadne sta
tistične prijave z označbo nad zaglavjem: ,Vrnjeno 
uvozno tuje blago' (Vraćena uvozna strana roba).» 

Zaradi te izpremembe predpisov iz П. oddelka, 
točke 12.), v razpisu C. br. 52.397/27 se izpreminja 
tudi odredba V. oddelka («Urejanje m pošiljanje sta
tističnih prijav»), točke 2.), istega razpisa tako, da 
se glasi v celoti: 

«2.) Statistično prijave, triplikati poštnih dekla
racij in statistični izpiski se morajo poslati generalni 
direkciji carin (za statistični oddelek) najkesneje 
do 5. dne prihodnjega meseca za minuli mesec. Ven
dar pa morajo priti statistični podatki za poštne pa
kete . in blago, ocarinjeno v minulem mesecu in 
vrnjeno v tekočem mesecu, v statistične izpiske za 
tekoči mesec.» 

Priobčevaje carinarnicam te izpremembe v raz
pisu C. br. 52.397 z dno 27. decembra 1927., jim od
rejam, naj jih takoj vpišejo v omenjeni razpis in naj 
so odslej kar najtočnejo ravnajo po njih. 

V B e o g r a d u , dne 20. .novembra 1928.; 
C. br. 43.842. 

V členu 133. mora stati v predzadnji vrsti dru
gega odstavka: «po členu 132. (ne: 138.)». 

Nadalje morajo stati v naslovnih vrstah: nad čle
nom 144. namesto številke: «1.)» črka: «A.», nad čle
nom 148. namesto številke: «2.)» črka: «B.» in nad 
členom 153. namesto številke: «3.)» črka: «C». 

Razglasi osrednje vlade. 

Popravek. 
V razglasu 

Uradnem listu 
o kurzih listin..., priobcenem v 
113 z dne 3. decembra 1928. 

(stran 762.), se mora glasiti prva vTsta pod uvodom: 
1 napoleondor . . . Din 219-10 (ne: Din 219-50). 

* «Službene. Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. novembra 1928., &t.276/XC. 
— Razpis C. br. 52.397/27 («Navodila za zbiranje 
statističnih podatkov o gibanju zunanje trgovine») 
glej v Uradnem listu z dne 18. januarja 1928., št. 13/6. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

384. 
Popravki k pravilniku o delovanju, redu 
in pouku na državnih tehniških srednjih 

šolah.* 
V tem pravilniku (Uradni list z dne 13. oktobra 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 9075/8. 8—1 

Razpis stalnih službenih mest na osnovnih 
šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih šolah ljubljanske oblasti se raz
pisujejo nastopna stalna službena mesta: 

L S r e z B r e ž i c e : 
1.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. A n 

t o n u n a d R a j h e n b u r g o m služba šolskega 
upravitelja in dve službi za učiteljici; 

2.) na petrazredni osnovni šoli v A r t i č a h 
ena služba za učitelja; 

3.) na štirirazredni osnovni šoli v B i z e 1 j -
s k e m ena služba za učitelja; 

4.) na šestrazredni osnovni šoli v B r e ž i c a h 
ena služba za učitelja; 

5.) na štirirazredni osnovni Soli -v K a p e l a h 
ena služba za učitelja; 

6.) na enorazredni osnovni šoli v O r e š j u 
služba šolskega upravitelja; 

7.) na petrazredni osnovni šoli v P i š e c a h 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

8.) na enorazredni osnovni šoli v P o d g o r j u 
služba šolskega upravitelja; 

9.) na šestrazredni osnovni šoli v R a j h e n -
b u r g u dve službi za učitelja in ena služba za 
učiteljico; 

10.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u -
p 1 e n.t a z uradnim sedežem y B r e ž i c a h , 

II. S r e z Č r n o m e l j : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v A d l e š i č i h 

ena služba za učitelja ali za učiteljico; 
2.) na enorazredni osnovni šoli v Č e p 1 j a h 

služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
3.) na osemrazredni osnovni šoli v C r n o m 1 j u 

dve službi za učitelja (prednost imajo prosilci, ki 
so usposobljeni za poučevanje na obrtno-nädalje-
valnih ali kmetijsko-nadaljevalnih šolah) ; 

4.) na petrazredni osnovni šoli v D r a g a -
t u š u dve službi za učitelja ali za učiteljici; 

5.) na dvorazredni osnovni šoli v D r a š i č i h 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v G r i b 1 j a h 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

7.) na enorazredni osnovni šoli n a P l a n i n i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

8.) na petrazredni osnovni šoli v P o d z e m l j u 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

9.) na petrazredni osnovni šoli v P r e l o k i 
služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
telja ali za učiteljico; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v R a d e n c i h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

11.) na dvorazredm osnovni šoli v R a d o v i c i 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

12.) na petrazredni osnovni šoli v S e m i č u dve 
službi za učitelja ali za učiteljici; 

13.) na dvorazredni osnovni šoli v S t a r e m 
t r g u ob K o l p i služba šolskega upravitelja in 
dve službi za učitelja ali za učiteljici; 

14.) na dvorazredni osnovni šoli n a S i n j e m 
v r h u služba šolskega upravitelja in ena služba za 
učitelja ali za učiteljico; 

15.) na štirirazredni osnovni šoli v S u h o r j u 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

16.) na trirazTedni osnovni šoli v Š t r e k l j e v -
1928., št. 331/97) naj se izvrše nastopni popravki:] cu ena služba za učitelja ali za učiteljico; 
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17.) na dvorazredni osnovni šoli n a T a l č j e ni 
v r h u služba šolskega upravitelja in ena služba 
za učtelja ali za učiteljico; 

18.) na enorazredni osnovni šoii v Z a g o z d c u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

19.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u -
p 1 e n t a z uradnim sedežem ,v Č r n o m l j u . 

III. S r e z K a m n i k : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v B l a g o v i c i 

služba šolskega upravitelja; 
2.) na dvorazredni osnovni šoli v Č e m š e -

n i k u služba šolskega upravitelja Ln ena služba 
za učiteljico; 

3.) na šeštrazredni osnovni šoli v M o r a v č a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli ,v M o t n i k u 
služba šolskega upravitelja; 

5.) na enorazredni osnovni šoli v š t . O ž b a l t u 
služba šolskega upravitelja; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli n a S e 1 i h 
p r i K a m n i k u služba šolskega upravitelja in 
ena služba za učiteljico; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v Š m a r t n e m 
služba za učiteljico; j 

8.) na enorazredni osnovni šoli p r i S v. T r o - j 
j i c i služba šolskega upravitelja; j 

9.) na dvorazredni osnovni šoli v Z a 1 o g u pri j 
Komendi služba šolskega upravitelja; i 

10.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u - j 
p 1 e n t a z uradnim sedežem v K a m n i k u , j 

IV. S r e z K o če v j e: | 
1.) na trirazredni osnovni šoli v B a n j i l o k i 

služba šolskega upravitelja in ena služba za uči-1 
teljico; | 

2.) na šeštrazredni osnovni šoli v D o b r e - ' 
p o l j a h tri službe za učiteljice; j 

3.) na dvorazredni osnovni šoli v D r a g i sluz- j 
ba šolskega upravitelja; j 

4.) na dvorazredni osnovni šoli v K a r l o v i c i 
služba šolskega upravitelja; 

5.) na šeštrazredni osnovni šoli v K o č e v j u 
tri službe za učitelje; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v K o č e y s k i 
R e k i služba za učiteljico (z naturalnim stano
vanjem) ; 

7.) na enorazredni osnovni šoli v K o s t e l u 
služba šolskega upravitelja; 

8.) na enorazredni osnovni šoli v K u ž l j u 
služba šolskega upravitelja; 

9.) na šeštrazredni osnovni šoli v L o š k e m 
p o t o k u služba šolskega upravitelja, tri službe 
za učitelje in tri službe za učiteljice; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v N e m š k i 
l o k i služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

11.) na enorazredni osnovni šoli v K r v a v i 
p e č i služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

12.) na dvorazredni osnovni šoli v O s i 1 n i c i 
služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

13.) na enorazredni osnovni šoli ,v O v č j a k u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

14.) na enorazredni osnovni šoli v P o l o m u 
služba šolskega upravitelja; 

15.) na enorazredni osnovni šoli v R e i c h e n -
a u u služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

16.) na šeštrazredni osnovni šoli v S o d r a ž i c i 
tri službe za učitelje; 

17.) na enorazredni osnovni šoli v S t a r e m 
k o t u služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

18.) na trirazredni osnovni šoli v F a r i - V a s i 
ena služba za učiteljico. 

V. S r e z K r a n j : 
1.) na dvorazredni osnovni soli v D r a ž g o -

š a h služba šolskega upravitelja; 
2.) na dvorazredni osnovni šoli n a J a v o r j u 

služba šolskega upravitelja; 
3.) na dvorazredni osnovni šoli n a J e z e r 

s k e m služba šolskega upravitelja; . 
4.) na štirirazredni osnovni šoli v K r i z a h 

ena služba za učiteljico; 
5.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. L e 

n a r t u služba šolskega upravitelja; 
6.) na enorazredni osnovni šoli v P o d b l i c i 

služba šolskega upravitelja; 
7.) na enorazredni osnovni šoli v P o d l o n k u 

služba šolskega upravitelja; 

8.) na štirirazredni osnovni »oli v P o l j a n a h 
ena služba za učiteljico; 

9.) na štirirazredni osnovni šoli v P r e d 
d v o r u ena služba za učiteljico; 

10.) na petrazredni osnovni šoli v S e l c i h ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

11.) na dvorazredni osnovni šoli v S o r i c i 
služba za učiteljico; 

12.) na dvorazredni osnovni šoli v Š e n č u r j u 
služba za učiteljico; 

13.) na štirirazredni osnovni šoli v š m a r t n e m 
p r i K r a n j u ena služba za učiteljico; 

14.) na petrazredni deški osnovni šoli v T r 
ž i č u ena služba za učitelja; j 

15.) na enorazredni osnovni šoli n a Š ç n t -1 
u r š k i g o r i služba šolskega upravitelja ali : 
šolske upraviteljice; 

16.) na dvorazredni osnovni šoli v V e 1 e s o -
,v e m služba šolskega upravitelja; 

17.) na enorazredni osnovni šoli v Z a l e m 
l o g u služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

18.) na štirirazredni osnovni šoli v Ž e l e z 
n i k i h ena služba za učitelja in ena služba za 
učiteljico. 

VI. S r e z K r š k o : 
1.) na štirirazredni osnovni šoli v B o š t a n j u 

o b S a v i ena služba za učitelja; 
2.) na petrazredni osnovni šoli v C e r k l j a h 

o b K r k i služba šolskega upravitelja, dve službi 
za učitelja in ena služba za učiteljico; 

3.) na enorazredni osnovni šoli v Č a d r e ž a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

4.) na enorazredni osnovni šoli v Č r n e č i 
v a s i služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

5.) na enorazredni osnovni šoli n a D ob o v c u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

6.) na šeštrazredni osnovni šoli v Št. J a n ž u 
dve službi za .učitelja in ena služba za učiteljico; 

7.) na petrazredni osnovni šoli v š t. J e r n e j u 
dve službi za učitelja in ena služba za učiteljico; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli n a K a l u p r i 
Št. J a n ž u služba šolskega upravitelja in ena 
služba za učiteljico; 

9.) na šeštrazredni osnovni šoli v K o s t a n j e -
v i c i ena služba za učitelja; 

10.) na šeštrazredni osnovni šoli v L e s k o v c u 
dve službi za učitelja; 

11.) na osemrazredni osnovni šoli v M o k r o 
n o g u dve službi za učitelja ; 

12.) na sedemrazredni osnovni šoli v R a d e 
č a h p r i Z i d a n e m m o s t u ena služba za uči
teljico; 

13.) na petrazredni osnovni šoli n a R a k i služ
ba šolskega upravitelja, dve službi za učitelja in 
ena služba za učiteljico; 

14.) na petrazredni osnovni šoli v Št. R u -
p e r t u dve službi za učitelja; 

15.) na petrazredni osnovni šoli v Š k o c i j a n u 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

16.) na štirirazredni osnovni šoli v Š m a r j e t i 
služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
telja; 

17.) na dvorazredni osnovni šoli n a T e l č a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico (primerno za zakonski učiteljski par); 

18.) na trirazredni osnovni šoli v T r e b e l -
n e m ena služba za učitelja; 

19.) na petrazredni osnovni šoli v T r ž i š č u 
ena služba za učitelja; 

20.) na petrazredni osnovni šoli v V e l i k i 
D o l i n i dve službi za učiteljici; 

21.) na dvorazredni osnovni šoli v V e l i k e m 
P o d l o g u ena služba za učiteljico; 

22.) na trirazredni osnovni šoli v V e l i k e m 
T r n u ena služba za učiteljico; 

23.) na dvorazredni osnovni šoli v Z a m e š k e m 
služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico (primerno za zakonski učiteljski par); 

24.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u -
p 1 e n t a z uradnim sedežem v K r š k e m. 

VII. S r e z L a š k o : 
1.) na enorazredni osnovni šoli v H e n i n i 

služba šolskega upravitelja aH šolske upraviteljice; 
2.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. J e -

d e r t i n a d L a š k i m ena služba za učiteljico; 
I 3.) na trirazredni osnovni šoli v J u r k 1 o š t r u 
ena služba za učiteljico; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. K a 
t a r i n i služba šolskega upravitelja in ena služba 
za učiteljico (primerno za zakonski učiteljski par) ; 

5.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. L e 
n a r t u ena služba za učiteljico; 

6.) na sedemrazredni deški osnovni šoli v T r -
b o v 1 j a h ena služba za učitelja; 

7.) na šeštrazredni osno,vni šoli v L a š k e m 
ena služba za učitelja. 

VIII. S r e z L i t i j a : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli z oddelkom za 

oddaljene otroke v D o 1 e h služba šolskega upra
vitelja in ena služba za učiteljico; 

2.) na" trirazredni osnovni šoli v I z l a k a h 
ena služba za učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoli z oddelkom za 
oddaljene otroke p r i Sv. K r i ž u ena služba za 
učitelja ali za učiteljico; 

4.) na štirirazredni osnovni šoli n a K r k i ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

5.) na šeštrazredni osnovni šoli v L i t i j i ena 
služba za učitelja; 

6.) ha enorazredni osnovni šoli n a P r i m -
s k o v e m služba šolskega upravitelja ali šolske 
upraviteljice; 

7.) na petrazredni osnovni šoli v S t i č n i ena 
služba za učitelja; 

8.) na osemrazredni osnovni šoli v T o p l i 
c a h p r i Z a g o r j u dve službi za učitelja in dve 
službi za učiteljici; 

9.) na osemrazredni osnovni šoli v Z a g o r j u 
o b Sa.v i dve službi za učitelja in dve službi za 
učiteljici; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v Z n o j i l a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

11.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u -
p 1 e n t a s sedežem v L i t i j i . 

IX. S r e z L j u b l j a n a - m e s t o : 
o 

X. S r e z L j u b l j a n a - o k o l i c a : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli n a Č r n u č a h 

ena služba za učiteljico; 
2.) na dvorazredni osno,vni šoli n a G o l e m 

služba šolskega upravitelja; 
3.) na trirazredni osnovni šoli v Št. J a k o b u 

o b S a v i ena služba za učitelja ali za učiteljico; 
4.) na štirirazredni osnovni šoli v Št. J u r i j u 

p r i G r o s u p l j e m ena služba za učitelja ali 
za učiteljico; 

5.) na enorazredni osnovni šoli y Z a p o t o k u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

6.) na enorazredni osnovni šoli n a B r e z j u 
p r i D o b r a v i služba šolskega upravitelja; 

7.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. J o -
š t u p r i V r h n i k i služba šolskega upravitelja; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli n a R a k i t n i 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico (primerno za zakonski učiteljski par); 

9.) na trirazredni osnovni šoli n a R u d n i k u 
služba šolskega upravitelja; 

10.) na štirirazredni osnovni šoli v T o m i š 1 j u 
ena služba za učiteljico; 

11.) na osemrazredni osnovni šoli n a V r h n i k i 
ena služba za učiteljico. 

XI. S r e z L o g a t e c : 
1.) na trirazredni osnoyni šoli v Št. V i d u 

n a d C e r k n i c o služba šolskega upravitelja in 
dve službi za učiteljici; 

2.) na šeštrazredni osnovni šoli v Z i r e h ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

3.) na šeštrazredni osnovni šoli v S t a r e m 
t r g u p r i R a k e k u ena služba za učitelja in 
ena služba za učiteljico; 

4.) na petrazredni osnovni šoli v D o l e n j e m 
L o g a t c u ena služba za učitelja in dve službi'za 
učiteljici; 

5.) na petrazredni osnovni šoli v G o r e n j e m 
L o g a t c u ena služba za učitelja; 

6.) ena služba s t a l n e g a s r e s k e g a s u -
p 1 e n t a z uradnim sedežem v L o g a t c u . 

XII. S r e z N o v o m e s t o : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v A j d o v c u 

služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli y A m b r u s u 
ena služba za učiteljico; 

3.) na dvorazredni osnovni šoli v B e l i c e r -
k v i ena služba za učiteljico; 

4.) na trirazredni osnovni šoli v B r u s n i c a h 
ena služba za učiteljico; 

5.) na -dvorazredni osnovni šoli v Č a t e ž u 
ena služba za učiteljico; 

6.) na trirazredni osnovni šoli v D o b r n i č a h 
ena služba za učiteljico; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v D o l ž u 
služba šolskega .upravitelja in ena služba za uči
teljico (primerno za zakonski učiteljski par); 
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8.) n a tr irazredni osnovni šoli n a D , v o r u 

e n a služba za učiteljico; 
9.) n a dvorazredni osnovni šoli v G a b r j u 

služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

10.) n a dvorazredni osnovni šoli v H i n j a h 
služba šolskega upravitelja; 

11.) n a dvorazredni osnovni šoli ,v O r e h o v i c i 
ena služba za učiteljico; 

12.) na štirirazredni osnovni šoli v Š t . P e t r u 
ena služba za učitelja; 

13.) na dvorazredni osnovni šoli v P o d g r a d u 
ena služba za učiteljico; 

14.) na enorazredni osnovni šoli v P o d s t e -
n i c a h služba šolskega upravitelja ali šolske 
upraviteljice; 

15.) na enorazredni osnovni šoli v P o l j a n a h 
služba šolskega upravitelja; 

16.) n a enorazredni osnovni šoli v S e l a h p r i 
H i n j a h služba šolskega upravitelja ali šolske 
upravitelj ice; 

17.) n a dvorazredni osnovni šoli v S e l a h p r i 
Š u m b e r k u služba šolskega upravitelja in ena 
služba za učiteljico; 

18.) n a dvorazredni osnovni šoli v G o r n j i h 
S u š i c a h služba šolskega upravitelja in ena služ
ba za učiteljico;' 

19.) n a dvorazredni osno.vni šoli v Š m i h e 1 u 
p r i Ž u ž e m b e T k u služba šolskega upravitel ja; 

20.) na enorazredni osnovni šoli v D o l n j i 
T o p l i r e b r i služba šolskega upravitelja ali 
šolske upraviteljice; 

21.) n a šestrazredni osnovni šoli v T o p l i c a h 
ena služba za učitelja in dve službi za učiteljici ; 

22.) na tr irazredni osnovni šoli v Z a g r a d c u 
služba šolskega upravitel ja in ena služba za uči
teljico; 

23.) n a osemrazredni osnovni šoli v Z u ž e m -
b e r k u ena služba za učitelja in ena služba za 
učiteljico; 

24.) na enorazredni onovni šoli ,v 2 v i r č a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

25.) na enorazredui osnovni šoli v G l o b o -
d o 1 u služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

2fi.) ena služba s t a l n e g a s r e š k e g a ' š u 
p i e n t a z uradnim sedežem y N o v e m m e s t u . 

X I I I . S r e z R a d o v l j i c a : 
1.) n a petrazredni osnovni šoli n a B o h i n j 

s k i B i s t r i c i ena služba za učitelja in ena 
služba za učiteljico; 

2.) na petrazredni osnovni šoli v K r a n j s k i 
g o r i ena služba za učitelja; 

3.) n a tr irazredni osnovni šoli v K r o p i ena 
služba za učitelja ali za učiteljico; 

4.) n a enorazredni osnovni šoli v G o r j u š a h 
služba šolskega upravitelja; • 

5.) n a enorazredni osnovni šoli v J a v o r -
n i š k e m r o i V t u služba šolskega upravitelja; 

6.) na dvorazredni • osnovni šoli v L e s c a h 
služba šolskega upravitel ja in ena služba za uči
teljico; 

7.) n a enorazredni osnovni šoli v L e š a h 
služba šolskega upravitel ja; 

8.) n a tr irazredni osnovni šoli y M o š n j a h 
ena služba za učitelja ali za učiteljico; 

9.) n a enorazredni osnovni šoli v K o p r i v -
n i k u služba šolskega upravitelja; 

10.) n a enorazredni osnovni šoli p r i S v . K r i ž u 
n a d J e s e n i c a m i služba šolskega upravitelja 
ali šolske upraviteljice. 

* 
Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, ki jim 

je priložiti službeno razpredelnico, zrelostno in 
usposobljenostno izpričevalo v izvirniku ali v sodno 
overovljenem prepisu, izpisek iz osebne popisnice 
(uslužbenskega lista) o vseh dosedanjih bolezen
skih in drugih dopustih, sestavljen po šolskem 
upravitelju in s reskem šolskem nadzorniku, in 
"uradno zdravniško izpričevalo, če prosilec še ni 
s ta lno nameščen, je vložiti pr i pristojnem šolskem 
upraviteljstvu 
n a j k e s n e j e d o d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. 

Šolski upravitel j j ih mora v dveh d n e h odpo-
slati po običajni u r a d n i poti svojemu pristojnemu 
sreskemu poglavarju. 

Sreski šolski nadzorniki zberejo prošnje za 
službe n a podrejenih šolah svojega sreza; prošnje 
za službe v drugih srezih, opremljene po predpisih, 
p a pošljejo takoj dotičnim sreskim poglavarjem. 

Vse prošnje, opremljene s kompetenčnimi tabe
lami prosilcev, morajo biti predložene velikemu 
županu ljubljanske oblasti v Ljubljani 
n a j k e s n e j e d o d n e 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9. 

Prošnje, dospele po tem terminu, se n e bodo 
vpoštevale. 

• Prošnje, v ka ter ih naj navede ysak prosilec 
poleg podpisanega imena skupino položajne plače, 
je t reba opremiti s kolkom za 5 Din, vsako prilogo, 
razen službene razpredelnice, pa s kolkom za 
2 Din. 

V prošnij mora vsak prosilec tudi izjaviti, d a 
bo po eventualnem imenovanju stanoval v dotič-
nem službenem kraju (člen 103. zakona o civilnih 
uradnik ih in ostalih državnih uslužbencih). 

V L j u b l j a n i , dne 30.novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. br. 900. 

I sprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Dušan A. D i m i t r i j e v i c , sanitetni po

ročnik v Ljubljani, je bil vpisan v imenik zdravni
ške zbornice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 912. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od d n e 1 5 . d o d n e 2 1 . n o v e m b r a 1928. 

S r e z 
> == Ex: 
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Skupin» tiluinih boleini. 

Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

3 
2 

i 
1 
1 
3 
2 

15 
I 

Skupaj . | 28 

I 

1 i 
2 i 

• i 
1 I 

3 
2 
1 
1 

i 
2 
4 

15 
1 

30 

Črnomelj. 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

Griža. — Dyeenteria. 

1 1 . 
2 1 . 
1 ' . 

1 
2 

I 
Skrlatinka. — Scarlatina. 

j Brežice . . . . 
; Črnomelj . . . 

Kamnik . . . . 
i Kranj 
I Krško 
: Laško 
•• L i t i j a 
; Ljubljana, srez . 
: Ljubljana, mesto 
j Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
2 
9 
3 
1 
1 
1 

15 
4 

11 

48 12 

1 
2 
9 
3 

i 
8 

15 
2 

10 

OSpice. — Morbilli. 
Brežice . . . 
Kranj . . . . 
Kočevje . . . 
Krško . . . . 
Radovljica . . 

11 

1 
51 
1 

64 

2 
, 
, 

2 

, 
2 

26 

28 

51 

11 

i 
25 

1 
Skupaj 

Daviea. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

t 
, 
1 
1 
1 
4 

i 
8 

6 
2 
1 
1 
, 

i 
. 

11 2 

3 

; 5 

Sen. — Erysipelas. 
1 
1 
1 
1 

4 

, 
1 

i 
2 

1 
. 
• 

1 • 

14 

38 | 

Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Vraniciii prisad. — Anthrax. 
Brežice | 1 | . | . | . | 1 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 968. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

»d d n e 26. n o v e m b r a d o d n e 2. d e c e m b r a 1928 . 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev BO navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanca gora (Golek 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Kamnik: Depala vas (Depala vas 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 

Novo mesto: Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot (Cerne 1 dvorec). Kamnik: (Kam
nik 3 dvorci), Kaplja vas (Kaplja vas 1 dvorec). 
Kočevje: Loški potok (Travnik 1 dvorec). Radov
ljica; Predtrg (Predtrg 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Krško: Boštanj (Gorenji Boštanj in Domačevo 
po 1 dvorec), Cerklje (Krška vas 1 dvorec). Litija: 
Gorenja vas (Mrzlo polje 1 dvorec). Ljubljana, oko
lica: Dobrunje (Bizovik in Dobrunje po 1 dvorec), 
Tomišelj (Brest 1 dvorec). 

C e b e 1 n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 5. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske obla4ti: 
«Fr. Černe s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 45/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 22. do dne 30. novembra 1928. 

S r e z iS 
ž-S 

2:5 •a — 
N Ol 

o > è 
.s-i 
<л o 

Humps. — Parotitis epidemica. 

Čakovec , 9 | 17 i 10 | . ! 16 

Skupina tifunih boleini. 
Celje 
Gornjigrad . . . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

3 

8 
1 
1 

3 
16 

1 
2 
2 

i 
1 . 

7 

1 

5 
1 

1 
8 15 

Griia. — Dyeenteria. 
Prevalje I 3 j . I 3 
Šmarje pri Jelšah , I 3 | | 

Skupaj I 3 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Gornjigrad . . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota-. . 
Ptuj • . . 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

8 

6 
1 
8 
3 
1 
9 
3 
3 
2 

44 

5 
1 

7 

. 1 

. 
, 
1 
, 
1 
3 

2 
. 

7 1 1 

12 
1 
6 
1 
8 
3 

6 
3 
1 
2 

43 

Oipiee. - Morbilli. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Slovenjgradec. . . 

Skupaj . 

1 
2 
4 

31 
31 
10 
15 
94 

. 

. 

28 
34 
. 

15 
77 

2 
4 

31 
20 
10 
7 

74 

' 

28 
45 

23 
97 
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Daviea. — Diphteria et Сговр. 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

3 
1 

2 
1 
2 
3 
1 
2 

2 
1 
1 
1 

2 

i 
2 

2 
3 
5 

Skupaj . I 15 I 11 10 1 15 

Nalezljivo vnetje moiganoT. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljutomer | 1 | . I 1 I . I • 

беш. 
Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog 
Ptuj 

Erysipel»». 
I 1 

Skupaj . | 7 | 1 | 5 | 
V Mariboru, dne 5. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 

Vet. br. 51/52. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 3. decembra 1928. 
O p o m b a : Imena sedezey eresMh poglavarjev in 
meetnih magistratov eo natisnjena) z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedem v oklepajih. 

V r a n i i 6 n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Ferketinec 1 dvorec). Ptuj: 
Slovenja vas (Gerečja vas 2 dvorca). 

S u s t a v e c. 

Konjice: Konjice trg (Prevrat 1 dvorec). 

M e h t i r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 

agonija Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S t e k l i n a . 

Prelog: Prelog (Prelog 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 

Dolnja Lendava: Dolga vas (Dolga vas 1 dvorec). 
Ljutomer: Hrastje-Mota (Hrastje 1 dvorec). Ma
ribor, desni breg: Cigonce (Cigonce 1 dvorec), 
Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lovrenc 6 dvorcev), 
Recenjak (Recenjak 1 dvorec). Prevalje: Dravograd 
(Dravograd 1 dvorec). Ptuj: Mezgovci (Mezgovci 
18 dvorcev), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah 
(Mostje 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Braslovče (Male Braslovče 1 dvorec), Celje, 

okolica (Dobrovec 1 dvorec), Frankolovo (Lipna 
1 dvorec), Polzela (Breg in Polzela po 1 dvorec), 
Sv. Jurij ob Taboru (Sv. Jurij 1 dvorec), Velika Pire-
šica (Pernovo in Vellica Pirešica po 1 dvorec). Čako
vec; Čakovec, okolica (Pustakovec 1 dvorec), Mur
sko'Središče (Selnica 1 dvorec). Šmarje prt Jelšah: 
Kostrivnica (Zgornja Kostrivnica 1 dvorec), Sv. Pe
ter na Medvedovem selu (Kačji dol 1 dvorec), Sv. VM 
pri Grobelnem (Bodrišna vas 1 dvorec, Zgornji 
Bodrež 5 dvorcev, Mlaže 2 dvorca), Zibika (Strte-
nica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 3. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr.Rajar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. II—257/11 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva 

me je obvestila z razpisom D. R. br. 162.655 z dne 
26. novembra 1928., da veljajo od dne 1. decembra 
1928. za vsa državna izplačila v tuji valuti ti-le 
obračimjevalni tečaji: 

1 napoièondor Din 219-10 
100 francoskih frankov . . . . » 222-40 

1 belg » 7-90 
100 drahem » 73-65 
100 italijanskih Ur •> 298-15 
100 švicarskih frankov . . . . • » 1095-40 
100 pezet » 917-20 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2284-70 
100 danskih kron » 1517-10 
100 švedskih kron » 1522— 
100 finskih mark » 143— 

1 angleški funt > 276— 
1 egiptovski funt » 283— 
1 dolar » 56-90 

100 romunskih lejev » 34-20 
100 bolgarskih levov » 41-10 

1 papirnata turška lira . • - » 28-50 • 
100 papirnatih turških piastrov . » 28-50 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-70 

1 avstrijski šiling » 8 
1 pengö » 9 - 9 2 

1 zlati zlot » 6-38 
1 zlata nemška marka . . . » 13-56 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. decembra 1928. 

Sušeč s. r. 

i , ' -T T) i k Л 

javno knjige, ki m jemlje iz rabe, ali iz sodne rošitve 
ali da je ukrenila stranka zaradi te pravice kaj dru
gega, o čemer oblastvena rešitev še ni izšla. 

Če se oklicni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se ta rok posameznim stran
kam ne sme podaljšati. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 11. novembra 1928. 

S 23/28—2. 2390 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini «Here», stavb
ne registrovane zadruge z o. z. v Ljubljani, registro-
vane pod isto firmo. 

Konkurzni komisar: Jakob Antloga, višji de-
želnosodni svetnik v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Fran Tekavčič, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . 
Ugotovitveni naroki pri podpisanem sodišču dne 
1 6. f e b r u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 30. novembra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

S 15/28—106. • 2386 
Sklep. 

Konkurzna stvar Josipa K r n i č n i k a, trgovca 
v Mariboru, Glavni trg. 

Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku t. dne 
22. novembra 1928. pri okrožnem kot trgovinskem 
sodišču v Mariboru med prezadolžencem Josipom 
Krničnikom in njegovimi upniki za 15%, se po 
§ 152. k. r. potrjuje. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 29. novembra 1928. 

3222 

Ne TI 104/28—il. З 3 8 7 

Oklic 
Višje deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da je 

dognalo октајпо sodišče v Celju poizvedbe zaradi 
dopolnitve tamošnje zemljiške knjige z vpisom ne
premičnine, ki še ni vpisana v nobeno javno knjigo, 
in sicer pašnika — pare. št. 1060, katastrska občina 
Medlog, v novi vložek št. 324, katastrska občina 
Medlog, in odredilo vpis te nepremičnine v zgoraj 
navedeni vložek zemljiške knjige. 

Zaradi tega se določa po zakonu z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 20. n o v e m b e r 1 9 2 8 . 
za dan otvoritve tega vložka glede označene nepre
mičnine in se splošno objavlja, da je moči od tega 
dne nove lastninske, zastavne in druge knjižne pra
vice na tej nepremičnini pridobivati^ utesnjevati, 
prenašati na druge ali razveljavljati samo z vknjižbo 
na to nepremičnino. 

Obenem se otvarja zaradi uravnave tega vložka 
zemljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Celju, glede omenjene nepremičnine posto
panje, predpisano v zgoraj navedenem zakonu. Po
zivi jej o se torej 

a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri
dobljene pred dnem 20. novembra 1928., da bi se iz-
premenili vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo last
ninskih ali posestnih razmer glede na omenjeno 
nepremičnino, bodisi da se izvede ta izprememba z 
odpisom, pripisom aH prepisom, bodisi da se popravi 
oznamenilo nepremičnine ali sestava zemljiškoknjiž
nih teles ali kakorkoli drugače, 

b) vsi oni, ki so si že pred dnem 20. novembra 
1928 pridobili zastavne, služnostne ali druge pra
vice, sposobne za knjižni vpis do te nepremičnine 
ali do njenih delov, če bi bilo treba te pravice tako 
vpisati, kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve n a j k e s n e j e d o 
z a d n j e g a d n e m e s e c a f e b r u a r j a 1 9 2 9 . 
p r i o k r a j n e m s o d i š č u v C e l j u , in sicer 
zglasitve, ki se nanašajo na obremenilne pravice 
pod b) tako, kakor je navedeno v § 12. zgoraj ime
novanega zakona, ker izgube sicer pravico, uveljav
ljati zahtevke, ki se morajo priglasiti, proti tistim, 
ki so si v dobri veri pridobili knjižne pravice na 
podstavi vpisov, ki so v tem vložku zemljiške knjige 
in ki se niso izpodbijali. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpremimja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 

E 7436/28—3. 
Oklic. 

Ivanu K n e i s l u , zasebniku v Wochere-u 14 
pri Frauenthalu, Gamsu (Avstrija), je vročiti v iz
vršilni stvari drja. Rudolfa Ravnika, odvetnika v 
Mariboru, zoper Ivana Kneisla, zasebnika v Wo
chere-u 14 pri Frauenthalu sklepe z dne 22. septem
bra 1928., 14. septembra 1928. in 9. avgusta 1928., 

, opr. št. E 7436/28—1, E 7172/28—1 in E 6451/28—1, 
I s katerimi se je dovolila drju. Rudolfu Ravniku, od

vetniku v Mariboru, in Ivanu Penku, trgovcu v Mari
boru, po drju. Josipu Bergoču, odvetniku v Mariboru, 
izvršba in rubež s preodkazom v poteg zahtevka na 
izročitev zneska 9147 Din 35 p, pripadajočega iz raz
delilnega sklepa okrajnega sodišča v Maribora z dne 
7. junija 1927., opr. št. E 3502/26—28, in naloženega 
pri Državni hipotekami banki, glavni podružnici v 
Ljubljani, po sklepu z dne 28. januarja 1928., opr. 
št. Prods. 216/20—27 pod P 11 L 24 za izvršilni 
sklad Kreditnega društva Janez Kneisel. 

Ker je sedanje bivališče Ivana Kneisla neznano, 
se mu postavlja za skrbnika Rado Podlesnik, pisar
niški ravnatelj okrožnega sodišča v Mariboru 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 22. oktobra 1928. 

C П 1332/28—2. ' '"' 2388 

Oklic. 
Franc Mastek, trgovec v Mariboru, Glavni trg, 

je vložil po drju. Alojziju Juvanu, odvetniku v Mari
boru, zoper: Ivana M a m i l o v i č a, bivšega trgovca 
v Kragujevcu, Vojvode Putnika br. 53, pril Savi Uro-
ševiču, tožbo zaradi 3485 Din 36 p. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
22. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je sedanje bivališče Ivana Mamiloviča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 30. novembra 1928. 

E 641/28—12. 
Sklep. 

2389 

Izvršba s prisilno dražbo nepremičnin: vi. št. 88, 
davčna občina Brezina, dovoljena s sklepom z dne 
2. avgusta 1928., E 641/28-2, je po § 39., št. 6, i. r. 

j ustavljena. 
Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 

dne 21. novembra 1928. 



115. 
E 1891/28-47. 2362 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpieanem sodišču v sobi št. Ig djražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Seno-
žet, vi. št. 104. 

Cenilna vrednost: 10.826 Din 25 p (s priteklinavni 
vred); najmanjši ponudek: 7217 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 17. novembra 1928. 

2394 E 1054/28—7. 
Dražbeni oklic. 

Dno 7. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnin:'zemljiška knjiga za katastrsko občino Sa
vico, vi. št. 150. 

Cenilna vrednost: 19.100 Din; najmanjši ponu
dek: 12.733 Din 33 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, k i je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 26. novembra 1928. 

E 253/28-^1. 2393 
Dražbeni oklic 

Dne 2 2. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ulaka, vi. št. 272 in 273. 

Cenilna vrednost: 39.846 Din; vrednost pritek-
lin: 505 Din; najmanjši ponudek: 26.564 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Velikih LaSčah, 
dne 1. oktobra 1928. 

E 229/28—4. 2863 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 2 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velike Lašče, vi. št. 53. 

Cenilna vrednost: 120.842 Din; vrednost pritek-
lin: 210 Dim; najmanjši ponudek: 60.421 Din. 

^ Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Velikih LaSčah, 
dne 17. oktobra 1028. • 

Razglasi raznih uradov in oblastem 
3 8 5 . 

Prav i ln ik 
o delavskih kategorijah in plačilnem 

sistemu v tobačnih tvornicah.* 

Delavske kategorije. 

•§,1. 

Stalni in začasni- delavci' moškega ' in ženskega 
spola v totoa,čnih tvofrdoah se dole po svojem delu 
na ißtirj* kategorije, ; in."sjcer::...,., ' 
' • ••4--.'-:\->:>i liptiK^fČ ^n^„^|Vf '.. '"."" 

* cSlužbene Novine 'kraJjevine Srba, Hrvata' i 
Slovenaca», ž' dne ,16. novembra 1928., št. LXXxVlII.' 

'11.*л :* 

775 

I. k a t e g o r i j a . 

a) Nadzorniki in pisarniško pomožno osebje (du
ševni delavci). 

b) Kovinski delavci: 
strojniki pri parnem stroju; 
elektriki; 
strojni ključaničarji; 
strugarji; 
tiskarji; 
črkostavci; 
šoferji. 

c) Vsi ostali .kvalificirani profesionisti, kakor: 
kljucani carji, kleparji, mizarji, kovači, sedlarji, kur
jači, zidarji, tesarji, vrtnarji, steklorezci, barvarji, 
krovci itd. 

Za kvalificiranega delavca se smatra samo oni 
delavec, Id ima predpisana izpričevala o strokovni 
izobrazbi ter opravlja v tvornici profesionistovski 
posel. 

II. k a t e g o r i j a . 
Pol kvalificirani delavci, t. j . oni delavci, ki ni

majo izpričeval o strokovni izobrazbi, ampak! so jo 
pridobili v tvornici: 

1.) vodje strojev za izdelovanje cigaret in stro
jev za zavijanje cigaret; 

2.) pregledovalke (vizitatorke); 
3.) posluževala transmisij, električnih dvigal in 

elektromotorjev ; 
4.) tehtalke in prevzemalke pri izdelovanju 

smotk; 
5.) čuvaji; 
6.) mesadci tobaka (harmandžije); 
7.) brusilci; 
8.) rezalci; 
9.) raztresovalci tobaka; 

10.) panici (delavci, ki parijo tobak); 
11.) pražilci (delavci, ki pražijo tobak!): 
12.) zabijalci zabojev v oddelkih za vkladanje; 
13.) glavne kuharice in prodajalci pri tvorniških 

konsumnJli zadrugah; 
14.) vozniki 

Ш. k a t e g o r i j a . 

Delavci pri izbiranju tobačnih listov, delavci za 
izdelovanje in zavijanje cigaret, delavci pri strojni 
za zavijanje in za izdelovanje cigaret, pri strojih za 
izdelovanje zavitkov in pri strojih za izdelovanje 
smotk (delavci za posluževanje strojev «iperfekto>: 
vlagalke, zbiralke in pomagaLke) in svitkov; zavi-
јаДке smotk, delavci za ročno izdelovanje smotk, 
delavke za pripravljanje smotk, zavijalke cigaret, 
smotk, tobaka in svitkov (ročno delo); vkladalke 
cigaret, smotk. in svitkov v zaboje in vreče kakor 
tudi delavci kartonaže in tiskarne. 

IV. k a t e g o r i j a . 
Vse ostalo delavstvo in pomožno osebje v od

delkih. 
Način plačevanja. 

§ 2 . 
Po načinu plačevanja se dele delavci I. in П. ka

tegorije na dve vrsti: na polmesečarje in na dnev-
•ničarje. 

Polmesečarji dobivajo prejemke za vse dni, razen 
za nedelje, dnevničarji pa samo za one dni, ob ka
terih delajo. 

Po dobljeni stalnosti postane delavec v I. kate
goriji, skupine a), polmesecar takoj, v I. kategoriji, 
skupin b) in c), čez tri, v IL kategoriji pa čez 
pet let. 

Delavci Ш. in IV. kategorije ne morejo postati 
polmesečarji. 

§ 3 . 
Kjerkoli dovoljuje značaj posla, se «me uvesti 

plačevanje delavcev v akordiu bodisi s čisto, bodisi 
s kombinirano nagrado (premijo). 

•Natančnejše odredbe izda uprava državnih 
monopolov. 

' § 4 . 
'. Delavci dobivajo vse prejemke polmesečno za

na zaj. [ 
Plačilni sistem, 

. . • - • • • • / : • • ' . ' : • § . 6 . : 

Prejemki delavcev v tobačnih tvornicah so ti-le: 
' 1.) osnovni 'dnevni zaslužek (osnovna plača); 

2.) osebna draginjsica doklada; 
' '3 .) začasna doklada;* •' 

4?) rodbinska" dragfojska dòkiadaV'' • 
5.) d o k l a d a z a : Ш о : ' : '•'••'' • ••-i •./•••>•-

kataiai;4©bi.-yäjo, delavci,*Јјтепјше. prejemke. '' '" 
Vse doklade se prejemajo za one am, za katere 

se prejema osnovni dnevni zaslužek. /. . '. 

__ — _^__ Letnik X. 

Osnovni dnevni zaslužek (osnovna plača). 

§ 6 -
1.) Delavci I. kategorije, skupin a) in b), pre

jemajo po službenih letih naslednji osnovni zaslužek 
(plačo): 

Stopnja: Službena leta: Na dan: 
do dovršenega 5. leta 15 Din 1.) 

2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

od dovršenega 5. „ 
10. 
15. 
20. 
25. 
30. 
35. 

10. 
15. 
20. 
25. 
30. 
35. 
40. 

16 
17 
19 
21 
23 
25 
28 

2.) Delavci I. kategorije, skupine c), dobivajo po 
službenih letih naslednji osnovni dnevni zaslužek 
(plačo): 

Stopnja: Službena leta: Na dan: 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

od dovršenega 5. 
10. 
15. 
20. 

u tt ^5 . 

30. 
35. 

do dovršenega 5. leta 14 Din 
10. 
15. 
20. 
25. 
30. 
35. 
40. 

15 
16 
17 
18 
20 
22 
24 

3.) Delavci П. kategorije prejemajo po službenih 
letih naslednji osnovni dnevni zaslužek (plačo): 

Stopnja: Službena leta: Na dan: 
do dovršenega 5. leta 12 Din 1.) L 

2.) 2. od dovršenega 5. „ 
3.) 3. „ „ 10. , 
i-\ i 15. „ 
5.) 5. „ „ 20. „ 
6.) . 6. „ „ 25. „ 
7-) 7. „ „ 30. „ 
8-) 8. „ „ 35. „ 

10. „ 14 .. 
15. „ 15 „ 
20, 
25 

16 
17 

30. „ 18 „ 
35. „ 1 9 , 40 20 

4.) Delavci Ш. in IV. kategorije prejemajo po 
službenih letih naslednji osnovni dnevni zaslužek 
(plačo): 

Stopnja: Službena leta: " Na dan: 
!•) !• do dovršenega 5. leta 10 Din 

2. od dovršenega 5. „ „ 10. 
3- .. „ 10. „ „ 15. 
j - » .. 15. „ „ 20. 
5- .. „ 20. „ „ 25. 
6- .. ,, 25. „ „ 30. 
7- .. ,, 30. „ „ 35. 
8- » .. 35. „ „ 40. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Osebna draginjska doklada. 

§ 7 . 
Poleg osnovnega dnevnega zaslužka (plače) pre

jema vsak delavec v tobačnih tvornicah glede na' 
sedanjo draginjo še draginjsko doklado po sklepu 
uprave državnih monopolov. 

Osebna doklada je določena za sedaj: za poedine 
kategorije v nastopnem znesku: 

I. kategorija 20 Din na dan 
^ » 18 „ „ „ 

ш - » 1 6 » » » 
TV l ' i 

Uprava državnih monopolov sme osebno draginj
sko doklado znižati in z odobritvijo ministrstva za 
finance zvišati, če bi bilo to potrebno glede na 
manjšo ali večjo draginjo. 

Začasna doklada. 

§ 8 . 
Oni delavci, ki bi prejemali po regulaciji osnov

nega dnevnega zaslužka (§ 6.) in osebne draginjske 
doklade (§ 7.) manj, nego so prejemali doslej kot 
plačo in osebno doklado na dan ali na pol meseca, 
prejemajo začasno doklado, ki je za vsakega de
lavca enaka omenjeni razliki. 

Ta doklada se avtomatično zniža ob vsaktem pre
stopu v višjo stopnjo iz stanu dnevničarjev v pol
mesečarje kakor tudi, kadar se eventualno zviša 
osebna doklada; uprava državnih monopolov jo proti 
enomesečnemu, predhodnemu obvestilu delavcev 
lahko zniža ali ukine. 

Rodbinska draginjska doklada. 

1.) Rodbinska doklada znaša za enega rodbin
skega člana po 3 Din na-dan. 
. 2.) ..Rodbinska doklada se prejema-'za zakonske 

otroke, ki niso S9.^ovj?pil4îJet.:&ta|roetii;-: *• •-
Mati sme prejemati j.odibjnsko-.doklado.--za neza

konskega otroka samo,, Be^gjma^psn.. syoj'ega*. za
služka- drugega dóliìo$kà, . :: 

3.)-Ce delata »mož. in žena v tvoinnlci, prejema to 
doklado mož; sajmo, če je mož odeoten.Ju-ez, pjače, 
jo prej&ma žena. 

..^,&Е№:шеШ '**з*&^..; .te/iâiS'^^' 



115. 776 Letnik X. 

Št. 8808/1—1928 in 9744/1928. 2392 

Razglas. 
Ž i v i n o r e j s k a z a d r u g a V e l i k e P o 

l j a n e , p o š t a O r t e n o k, r. z. z o. z., in K m e t-
s k a z a v a r o v a l n a z a d r u g a v L j u b l j a n i , 
r. z. z o. z., uživata po naredbi gcspoda ministra za 
finance z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni 
list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od 
plačevanja taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 
10. decembra 1928. za čas, dokler veljajo sedanja 
pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 3. decembra 1928. 

4.) Če je zaposlena v tvornici samo žena, pa je odobri gospod minister za finance; obvezno moč pa 
njen mož sposoben za zaslužek, ji rodbinska doklada dobi čez 45 dni po razglasitvi v «Službenih Novi
ne pristoji. nah»; s tem dnom prestanejo veljati vsi dotični pred-

5.) Ločena mati prejema rodbinsko doklado pisi, pravilniki in običaji, ki so veljali doslej, 
samo, če žive otroci z njo skupno — v skupnem u y e d r ž a v n i h m o n opolov v Beogradu, 
gospodinjstvu — in če jih ločeni mož ne more vzdr- M „ „ „ 
r .. dne 8. novembra 1928.; E. M. br. zó.lób. 
zevati. 

6.) Rodbinska doklada je maksimirana, t. j . pre
jemati se sme največ za tri otroke. 

7.) Izjemoma, sme priznati uprava državnih 
monopolov rodbinsko doklado v jako težkih raz
merah, n. pr. če je mož neznanega bivališča, če 
žena ni ločena, a je mož odšel od nje, itd. 

Doklada za delo. 

§ 10. 
Strokovno izobraženim delavcem, kakršni so 

strojniki, strojniški pomočniki, strojni ključaničarji, 
vodje cigaretnih strojev, strojev za zavijanje in 
drugih kompliciranih strojev, kakor tudi strokov
nim delavcem in poznavalcem tobaka, sme dati 
uprava državnih monopolov, če se ugotovi njih stro
kovnost z opravljenim izpitom, na predlog tvornič-
nega direktorja in oblastnega monopolnega inspek
torata specialno doklado. 

Napredovanje v višjo stopnjo. 

§ H-
V višjo stopnjo zaslužka napredujejo delavci po 

dobri oceni avtomatično. Zoper slabo oceno — Id se 
priobči delavcu pismeno — se sme pritožiti delavec 
v osmih dneh na upravo državnih monopolov, katere 
odločba je dokončna. 

§ 12. 
Z odobritvijo uprave državnih monopolov sme 

tvomični dnjektor izjemoma vračunavati v elužbena 
leta največ 10 let dela pri drugih podjetjih onim 
starejšim, v poslu izvežbanim kvalificiranim delav
cem I. kategorije, ki so tvornici neizogibno potrebni, 
ki se odlikujejo s specialnim znanjem ter so pre
bili najmanj leto dni na delu v tvornici. 

Zmanjšba prejemkov. 

§ 13. 
Delavcu, ki stopi v delo, je določen ток do 

8 tednov, da se izuči v svojem poslu. 
V tem času — do usposobitve — prejemajo de

lavci samo 75 % osnovne plače — zaslužka, osebne 
draginjske doklade in eventualne začasne doklade. 

Št. 851—prež—28. 3—2 

Razpis. 

§ 14. 
Vkljub § 13. se izplačujejo popolni zaslužek, 

osebna in začasna doklada tudi v teh osmih tednih 
delavcem, M> so bili po službeni potrebi poslani iz 
enega oddelka na delo v drug oddelek ali ki jim je 
dodeljeno v istem oddelku drugo delo, vi katerem 
niso izurjeni. 

Odpustitev zaradi nezadostnega izdelovanja. 

§ 15. 
Ce se podtika delavcem osebno, da ne dosezajo 

minimalnega izdelovanja, se jim mora določiti rok 
največ enega meseca, da dosežejo ta minimum; če 
tega ne store, se mora takim delavcem posel od
povedati. 

Natančnejše odredbe o minimalnem izdelovanju 
izda uprava državnih monopolov. 

§ 16-
Paragrafa 3. in 4. tega pravilnika veljata tudi 

za sezonsko delavstvo, dnevni zaslužek pa določa 
starejšina tobačne tvornice po tržni ceni delovne 
moči z načelno odobritvijo uprave državnih mono
polov. 

Prehodne in končne odredbe. 

§ 17-
Osnovni dnevni zaslužek in ostale doMade se 

smejo za vse delavce znižati, če se zviša vrednost 
dinarja in zmanjša draginja; o tem odloča upravni 
odbor. i 

§ 1 8 . 
Uprava državnih monopolov izda odločbe, po

trebne za izvrševanje tega pravilnika. 

§ 19-
stopi v veljavo, ko 

D. št, 2411/28. 2385 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Poštna hranilnica, podružnica v Ljubljani, raz

pisuje po nalogu gospoda ministra za pošto in tele
graf G. D. br. 6065 z dne 10. novembra 1928. na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu javno pismeno dražbo za. dobavo raz
nih inventarnih predmetov (pohištva) v skupni pro-
računjeni vsoti 184.970 Din. 

Dražba se bo vršila dne 10. j a n u a r j a 1 9 2 9. 
ob enajstih pri direkciji poštne hrainlnice, podruž
nice v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 7, I. nad
stropje, soba št. 20. 

Pogoji se lahko vpogledajo ali kupijo pri eko-
nomatu poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 
Jamčevina 5%. (za inozemce 10%) se mora po
ložiti najkesneje do desetih na dan dražbe pri bla
gajni poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 

Direkcija poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani, 
dne 29. novembra 1928. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje na tehnični fakul
teti a s i s t e n t s k o m e s t o e l e k t r o t e h -
n i č n e s t r o k e . 

Pogoj: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke z opravljenim drugim 
diplomskim izpitom in končana vojaška služba. 

Kompetenti naj pošljejo prijave rektoratu uni
verze v Ljubljani do dne 8. ј а п и а т ј а 1 9 2 9. 

Prijave je treba opremiti z listinami po členu 12. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani, 

dne 26. novembra 1928. 
Rektor : Vidmar s. r. 

Razne objave. 
Vabilo na V. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

«Deska», 
gozdna industrijska delniška družba v Ljubljani, 
dne 2 8.. d e e e m b r a 1 9 2 8. ob 9. uri (dopoldne) v 
družbeni pisarni v Ljubljani, Kralja Petra trg št. 2Д. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju družbe v 
letu 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in sklepanje o 
odobritvi računskih zaključkov za leto 1927. 

3.) Volitve članov ravnateljstva in nadzorništva. 
4.) Sklepanje o izpremembi družbenih pravil. 
5.) Slučajnosti. 2383 

Ta pravilnik 
upravni odbor samostalne 

ga sprejme 
monopolne uprave in 

Št. 46/24. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. novembra 1928.: 
1 delavska knjižica na ime: Ana Turšić; 3 ban

kovci po 100 Din; 1 rjava usnjena ročna torbica, v njej 
1 bankovec za 100 Din in 1 bankovec za 10 Din; 1 črn 
otroški dežnik; 1 delavska knjižica na ime: Nohan 
Ahmetović; 1 rjave usnjene rokavice; 1 rjava usnjena 
torbica za akte, v njej indeks in imetnikova foto
grafija; 3 metre dolga veriga; 1 rjava usnjena list
nica, v njej 10 bankovcev po 10 Din in nekaj listin; 
1 temnorjava usnjena listnica s srebrnim monogra-
moDi D. M., v njej vizitke in 1 bankovec za 100 Din; 
1 črna ženska usnjena ročna torbica, v njej 30 do 
40 Din, 2 ključa, dvoje naočnikov, 1 ali 2 žepna 
robca in več listin. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri poli-
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. novembra 1928.: 
1 par usnjenih ženskih rokavic; 1 živa goska; 

1 nagačen ptič; 1 srebrna ženska, zapestna ura; 1 ob
nošen moder suknjič in 1 hlače; 1 rjava usnjena ženska 
ročna torbica, v njej razni predmeti; 1 deški suknjič; 
1 zlat prstan; 1 lovski pes} 2 bankovca po 100 Din; 
1 srebrna moška žepna ura; 1 srebrna moška žepna 
ura 8 kovinsko verižico. — V kavarni hotela 
«Uniona» so se našli ti-le predmeti: 1 ustnik v toku, 
1 ženski dežnik, 1 moški dežnik, 1, ženska ročna tor
bica z 1 robcem. —* V železniških vozovih so se našli 
ti-le predmeta: 5 moških dežnikov, 1 dežnik v palici, 
1 palica, 1 otroška jopica in 1 čepica, 1 zavitek pa
pirja, 1 usnjena torbica, 1 košara m 1 dežnik, 4 kosi 
risalnega orodja, 1 prazen nahrbtnik, 1 kolesarska 
ročna sesaljka, i ženski klobuk, 1 volnena šerpa, 
1 moški klobuk, 1 par ženskih čevljev, 2 lesena ro
čaja, 1 zvezek lieta «Die Woche», 2 torbici za akte, 
2 šolski knjigi, 1 ogrinjalo, 9 kg jabolk, 1 star cekar, 
l1 par ženskim rokavic, 1 platnena torbica, 1 platnena 
ženska jopa. 

Polldjtka direkcija v Ljubljani, 
dne 3. decembra 1968. 

Po § 11. družbenih pravil morajo položiti delni
čarji, ki hočejo izvrševati glasovalno pravico, naj
manj šest dni pred sestankom občnega zibora svoje 
delnice pri družbeni blagajni v Ljubljani. 

Ravnateljstvo. 

2376 3-2 Poziv upnikom. 
« S a m o p o m o č » , gospodarska zadruga javnih 

nameščencev.in vpokojencev v Radovljici, je prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj: prijavijo terjatve v treh 
mesecih, ker bi se sicer njih poznejše prijave ne 
vpoštevale. 

V R a d o v l j i c i , dne 30. novembra 1928. 
L i k v i d a t o r j i : 

Janez Hribovšek s. r., Antonija Fister s. r., 
Ivan Zobec s. r. 

2384 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo juridične fakultete uni

verze v Ljubljani za šolsko leto 1928./1929- na ime: 
Bojan Ahlin iz Radovljice. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Bojan Ahlin s.r. 

i i i i 

2380 3-2 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo št. 538 z dne 
12. marca 1928., ki mi jo je izdal oblastni inspek
torat finančne kontrole v Ljubljani. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Franc Mozetič s. r., 

podpreglednik finančne kontrole 
na Jesenicah (Gorenjsko). 

23813-2 Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo iz leta 1928., ki 
mi jo je izdal oblastni inšpektorat finančne kontrole 
v Ljubljani 

Proglašam jo za neveljavno. 
Mak« Udir s. r n 

preglednik finančne kontrole 
na Jesenicah (Gorenjsko). 
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Poštnina plačana v gotovini. 

116. V Ljubljani, dne 14. decembra 1928. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
386. Pravilnik centralnega zavoda za zdravstveno zaščito mater in 

dece v Beogradu. 
387. Naredba o proizvajanju in prodajanju izdelkov iz srebra, zlata 

in platine s čistino 250/1000. 
388. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju instalacij za klavnice. 
389. Pojasnilo o pobiranju poslovnine na izvozno blago, ki je z 

odločbami ministrskega sveta oproščeno carine. 
390. Izvršilna uredba o dopuščanju motornih vozil in šoferjev. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti : 391. Raz

glas o letni vrednosti naturalnih prejemkov nameščencev v 
ljubljanski in mariborski oblasti v dinarjih. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca1'« 

Številka 284 z dne 6. decembra 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save I. vrste: Peter M a r k o v i c , 

minister za šume in rudnike; Milan G-ro), minister 
za prosveto; Bogoljub K u j u n d ž i c , minister za 
pošto in telegraf; dr. Nikola S u b o t i ć , minister 
za finance; Stjepan B a r i ć. minister za socialno po
litiko; dr. Cedomir M ih a i 1 o v i ć . ministe- za na
rodno zdravje; Dragotin C v e t k o v ie , minister za 
vere; Daka P o p o v i . o , ' minister za agrarno re
formo; " 

s redom sv. Save П. vrste: dr. Dušan L e t i c a , 
državni podtajnik pri ministrstvu za finance. 

Odlok državnega podtajnika pri ministrstvu za 
finance z dno 30. oktobra 1928.: Pomaknjeni so iz 
4. skupine П. kategorije v 3. skupino H. kategorije 
davčni oficiali : Rudolf K n a f 1 i č davčnega urada 
v Goni ji Radgoni; Anton R i b i č davčnega urada 
v Ptuju; Fran C i m e r m a n davčnega urada v Dol
nji Lendavi; Josip G r e g o r e davčnega okrajnega 
oblastva v Murski Soboti; Ludovik F a j l k n e r 
davčnega urada v Krškem; Josip K i l e m e n č i č 
davčnega urada v Ljubljani (za mesto) in Dragotin 
C e p 1 a k, šef davčnega urada v Dolnji Lendavi. — 
Nadalje so pomaknjeni iz 4. skupino II. kategorije 
v 3. skupino II. kategorije in obenem postavljeni za 
davčne oficiale davčni asistenti : Fran Š e k davč
nega urada v Celju; Ivan Š u š e l davčnega okraj
nega oblastva v Slovenjgradcu; Josip E r ž e n davč
nega okrajnega oblastva v Logatcu; Viktor Zim i č 
davčnega okrajnega oblastva v Celju; Davorin B 1 a-
ž o n davčnega urada v Konjicah; Rudolf Ž e š l i u 
davčnega urada v Šmarju; Tomo V e r z e g n a s f 
davčnega urada v Šoštanju; Rudolf K u m p davč
nega urada v Dolnji Lendavi; Fran A a-d r e j č i б 
davčnega urada v Brežicah; Leopold H a l 1er in 
Martin F e r on č a k davčnega urada v Mariboru; 
Tomo S t, a n g 1 davčnega urada v Radovljici; Josip 
J" u r a k , šef davčnega urada v Velikih Laščah; Ma
tej' K a p u n davčnega urada v Ljubljani (za mesto); 
Marijan O b e r s n u , šef davčnega urada v Litiji; 
Prato J a k o/p i n davčnega urada v Ormožu in 
Slavko D e v e t a k davčnega urada y Ptuju; davčni 
praktikant Božidar Š e t i n a davčnega okrajnega 
oblastva v Novem mestu; davčni asistenti: Alojzij 
J e r m a n davčnega okrajnega oblastva v Ljuto
meru; Josip Š t e r b e n c davčnega urada v Črnom
lju; Stanko Ve d l i n davčnega urada v Kamniku 
in Fran L o r b e r davčnega urada v Konjicah; davč
ni pripravnik Metod V i l f a n davčnega urada v 
Kozjem; davčni asistenti: Viljem V ou k davčnega 
okrajnega oblastva v Slovenjgradcu; Matija P e c 
k a j davčnega urada na Vrhniki; Ludovik' A v š i č 
davčne administracije v Ljubljani; Viktor R o r i t -
n i k davčnega okrajnega oblastva v Ljubljani; En
gelbert G o r i š o k, šef davčnega urada v Višnji gori; 
Rudolf L o t r i č davčnega urada v Murski Soboti 

in Alojzij G e r m o v š e k davčnega okrajnega ob
lastva v Novem mestu; davčna pripravnika: Janko 
R o z m a n davčnega urada v Logatcu in Rudolf 
Z r i m š e k davčnega urada v Velikih Laščah; davčna 
asistenta Ignacij S i l a davčnega mada v Novem 
mestu in Ivan B o h a k davčnega urada v Mariboru. 
— Nadalje so pomaknjeni iz 5. skupine II.-kategorije 
v 4. skupino II. kategorije in obenem postavljeni za 
davčne asistente davčni praktikanti: Fran P e r k i č 
davčnega, urada v Murski Soboti; Ivan B o h a k 
davčnega urada v Ptuju; Vladimir G o g a l a davč
nega urada v Kostanjevici; Milan P e t e r 1 i n davč
nega urada v Škofji Loki in Ivan V r č davčnega 
urada v Celju. — Nadalje so pomaknjeni iz 3. sku
pine III. kategorije v 2. skupino III. kategorije in 
obenem postaviljeni za arhivske oficiale arhivski asi
stenti: Anton B o k s a davčnega urada v Ormožu; 
Josip S e г u e c davönega urada v Celju; Fran K a m -
p u s davčnega urada v Krškem in Anton K o r o 
š e c davčnega urada v Rogatcu. — Naposled so po
maknjeni iz 4. skupine ПТ. kategorije v 3. skupino 
LIT. kategorije in obenem postavljeni za aThivske asi
stente arhivski praktikanti: Anton P e r k o davč
nega urada v Višnji gori; Leon Ž l i n d r a davčnega 
urada v Laškem: Zoran V r t o v e c davčnega urada 
v Kamniku in Gabriel H o r v a t davčnega okraj
nega oblastva v Slovenjgradcu. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 19ega 
novembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) Ivan 
M a g l i c-a, kmetovalec v Skokah, skupno z ženo 
Lucijo in štirimi maloletnimi otroki; 2.) Amalija 
G r e g o r i č, učiteljica v Ljubljani; 3.) Josip R u p -
n i k, učitelj pri Sv. Emi, skupno z ženo Antonijo 
in tremi maloletnimi otroki; 4.) Albert I v a n č i č , 
učite-lj v Makolah, skupno z ženo Angolo in štirimi 
maloletnimi otroki. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smejo izstopiti zaradi sprejema avstrijskega 
državljanstva: 1.) Konstancija O m u l e t z , privatna 
učiteljica na Dunaju, rojena v Celovjcu in pristojna 
v Krčevino, srez Ptuj; 2.) Peter G e r m s c h e k , 
kiljučamčar na Dunaju, rojen na Vojskem in pri
stojen v Gorjane, srez Šmarje, skupno z ženo Tere
zijo in maloletnim sinom Ivanom; 3.) Alojzija 
W u n t a r a , privatna uradnica v Engelsdorfu (Av
strija), rojena v Unterwaltersdorf u, pristojna v Jan-
ževo goro, srez Maribor; 4.) Elizabeta M a l e k, ku
harica na Dunaju, rojena v Lažni Novi vesi in pri
stojna v Gornji Jakobski dol, srez Maribor. 

Zapisnik o IX. redni seji narodne skupščine z dne 
17. novembra 1928. 

Številka 285 z dne 7. decembra 1928.: 

Odlok državnega podtajnika pri ministrstvu za 
finance z dne 30. oktobra 1928.: Postavljeni so za 
podinspektorje finančne kontrole v 8. skupini П. ka
tegorije komisarji finančne kontroile v 4. skupini 
II. kategorije: Peter D r ž a j pri oblastnem inspek
toratu finančne kontrole v Ljubljani1; Fran R e p o -
l u s k pri sreski upravi finančne kontrole v Dolnji 
Lendavi in Peter Mi o k o v i c pri sreski upravi fi

nančne kontrole v Kočevju — vsi trije na doseda
njem službenem mestu. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 19ega 
novembra 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Ivan J e -
Le r č i č, kmetovalec v Cirknici, skupno z ženo Jo
žefu in maloletnim sinom Jožefom. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 17ega 
septembra in 17. oktobra 1928.: Iz državljanske 
zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev smejo 
izstopili zaradi вртејета avstrijskega državljan
stva: 1.) Ivan Sc he s e h e k, zasebnik na Dunaju, 
rojen pri Sv. Juriju in pristojen v Celje, skupno z 
ženo Karolino; 2.) Ivana Mah or k a, gospodinja v 
Obejrgriinbachu (Avstrija), rojena istotam in pri
stojna v Orehovo vas, кге« Maribor, skupno z malo
letnim sinom Franom; 3.) Gvidon K l a d o s c h e k, 
trgovec na Dunaju, rojen v Brežicah in. tja pristojen, 
skupno z ženo Ido in dvema maloletnima otrokoma; 
4.) Agneza T a d in. služkinja na Dunaju, rojena v 
Čečni vasi in pristojna v Kostrivnico, srez Šmarje; 
5.) Ivan M a t s c h e k, kmetovalec v St. Veitu am 
Vogau (Avstrija), rojen v Plintovcu in pristojen k 
Sv. Kungoti, srez Maribor, skupno z ženo Antonijo 
in maloletno hčerko Kristino; 6.) Fran P r e l o b , 
učitelj v Schwanbergu (Avstrija), rojen v Mariboru 
in tja pristojen. 

Zapisnik o X. redni seji narodne skupščine z dne 
2f>. novembra 1928. 

Objava generalnega inspektorata parin z dne 
28. novembra 1028.: Z valutami sme poslovati Salo
mon Š a b i t a j v Bitolju. 

Številka 286 z dne 8. decembra 1928.: ' 
Ukaz Njegevega. Veličanstva kralja z dne 29ega 

novembra 1928.: Upokojena sta (upokojena je) pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani uradnika 
(uradnica) v 1. skupini Ш. kategorije: po posled
njem odstavku člena 127. zakona o državnem pro
metnem osebju Ivan Š e n k ; po točki 1. Siena 127. 
rečenega zakona Avgust W o h 1 k ö n i g; po točki 2. 
člena 118. v zvezi s členom 95. rečenega zakona 
Emilija J e r a s. 

Odlok državnega podtajnika pri ministrstvu za 
finance z dne 30. oktobra 1928.: Postavljeni so za 
podinspektorje finančne kontrole v 2. skupini Ш. ka
tegorije komisarji finančne kontrole v 3. skupini 
Ш. kategorije: Fran K u k a r pri sreski upravi 
finančne kontrole v Škofji Loki; Fran D o b a j pri 
sreski upravi finančne kontrole v Gornji Radgoni; 
Jakob K a i s e r pri sreski upravi finančne kontrole 
v Mariboru in Josip K r h i n pri sreski upravi fi
nančne kontrole v Št. Tlju — vsi štirje na dose
danjih službenih mestih. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 19. in 
20. novembra 1928.: V državljansko zvezo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) 
Ivan R u s j a n , zidar v Pekrah; 2.) Josip I v a n -
č i č, delavec v Ljubljani, skupno z ženo Ano in 
dvema maloletnima otrokoma. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 17ega 
oktobra 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev smejo izstopiti: 

uAi&Ai ..*...., :^:^еЉа^Ш^ла1ЕШаа^^'^а^ L, ïJSMi : а к л £ & ; Ш ' . ;)л1(ЕјаЕ^Шакл 
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I. zaradi sprejema nemškega državljanstva: 
Martin B r u s , krojač v Münchnu, rojen v Hotedr-
šici in tja pristojen, skupno z ženo Katarino; Fran 
M r a z . ključaničar v Haushamu (Nemčija), rojen v 
Mariboru in tja pristojen, skupno z ženo Barbaro in 
štirimi maldletnimi otroki; 

П. zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
Antonija T o p o 1 š e k, kuharica v Gradcu, rojena 
v Pirešici in pristojna v Dobrno, srez Celje. 

Zapisnik o XI. redni seji narodne skupščine z dn? 
27. novembra 1928. 

Številka 287 z dno 10. decembra 1928.: 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
20. novembra 1!)28.: Sprejeta je ostavka, ki jo je j 
pwlal na državno službo Ciril S u p a n č i č , profesor ] 
v S. skupini I. kategorije na tehniški srednji V,H v 
Ljubljani. I 

Odlok podtajnika pri ministrstvu za finance z i 
dne 20. novembra 1928.: Premeščen je po službeni j 
potrebi od sreske uprave finančne kontrole v Ljub
ljani Miodrag J o v a n o v i ć, komisar - pripravnik 
v 5. skupini П. kategorije, k sreski upravi finančne 
kontrole v Beogradu. 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo' kraljevine Srbov. Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) s. Milena (Barbara) S t i c h , uči
teljica v Mariboru; 2.) Zdenka B 1 o u d e k, učiteljica 
v Ljubljani; 3.) Rudolf K o l a v č i č . uradnik mari
borske oblasti v Mariboru, skupno z ženo Zofijo in 
maloletnim sinom Milošem. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav 
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smejo izstopiti: 

I. zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
Josip B a 1 a z i n v Gradcu, rojen v Rjavici in pri
stojen v Rogatec: Julijana В . а и е т , krojačica '•' 
Gradcu, rojena v Ljubljani in pristojna v Maren-
berg; Anton S e r e c, kovač v Strassu (Avstrija-), 
pristojen v Krog, srez Murska Sobota, skupno z 
ženo Terezijo in štirimi maloletnimi obroki; Ivan 
S c h w a r z , posestnik v Maxlonu (Avstrija), rojen 
v Dražnem vrhu in pristojen v Rožengrunt, srez 
Maribor, skupno z ženo Jožef ino in tremi malolet
nimi otroki; Fran K a .1 k s c h m i e d. posestnik v 
Gabersdorfu (Avstrija), rojen v Zagajskem vrhu in 
pristojen v Ihovo, srez Maribor, skupno z ženo Ma.-
rijo in maloletnim sinom Ivanom; 

II. zaradi sprejema češkoslovaškega državljan
stva: Jindfich A b T e š e k, delavec v Hefmanovi 
huti (Češkoslovaška), rojen v Chlumu in pristojen 
k Sv. Vidu nad Valdekom, srez Slovenjgradec, 
skupno z ženo Marijo in štirimi maloletnimi otroki; 

1Ц. zaradi sprejema nemškega državljanstva: Va
lentin K u n z, mizar v Münchnu, rojen v Veliki Li-
gojni. srez Ljubljana, skupno z ženo Marijo. 

P o p r a v e k . 

V Uradnem listu 115 z dne 10. decembra 1928. 
mora stati na strani 769. v 14. vrsti (od zgoraj) 
drugoga stolpca pravilno: «Milan S u b i č (ne: Su
bie)». 

Uredbe osrednje vlade. 
386. 

Na podstavi zakona o ustroju ministrstva za na
rodno zdravje in uredbe o organizaciji higienske 
službe predpisujem ta-le 

Pravilnik 
centralnega zavoda za zdravstveno za-

Sclto mater in dece v Beograda.* 
I. Naloge zavoda. 

Člen 1. 

Centralni zavod za zdravstveno zaščito mater in 
dece v Beogradu je socialnomedicinska naprava 
prvo vrste, ki ima nastopne znanstvene in zdrav-
etvenovzgojne naloge: 

1.) proučuje vzroke umrljivosti, bolehavosti, te
lesne zaostalosti in zanemarjenosti otrok, posebno 
pa, koliko imajo ti vzroki koren v socialnih raz
merah in nezadostni higienski vzgoji prebivalstva, 
zlasti žen; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» % dne 16. novembra 1928.. št. 268/ 
/LXXXVin. 

2.) proučuje in propagira najposlednejše metode, 
da se ti vzroki in njih posledice odpravljajo; 

3.) vzgaja teoretično in praktično zdravnike, 
medicince, pomožno strokovno osebje in prosto
voljne sotrudnike za delovanje glede zdravstvene 
zaščite mater in dece; 

4.) širi znanje o higieni dece in žen med naj
širše sloje prebivalstva; 

5.) podpira in pospešuje s strokovnimi nasveti,, 
predlogi in strokovnim sodelovanjem vsalkio rosno 
prizadevanje v državi glede zdravstvene zaščite 
dece in žen; 

6.) vodi evidenco in statistiko o tem delovanju 
v državi; 

7.) izvaja v ožjem območju po svojih oddelkih, 
navedenih v točkah 1.) d o 9.) člena 2.), podrobno 
delovanje glede zdravstvene saščiie mater in dece. 
Tem oddelkom je glavna naloga: a) služiti v funk
ciji demonstracijskih oddelkov za vzor organizaciji 
podobnih naprav v državi: b) služiti za praktično 
izpopolnjevanje zdravnikov in strokovnega pomož
nega osebja glede zdravstvene zaščite mater in dece. 

II. Oddelki zavoda. 

Člen 2. 

Za delovanje zavoda se organizirajo nastopne 
edinice (oddelki): 

1.) P o s v e t o v a l n i c a z a n o s e č e ž e n e . 
'kjer dobivajo žene v higienskem in socialnem po
gledu nasvete zase in za otroke, ki jih pričakujejo; 
poleg posvetovalnice se organizirajo « p o t u j o č e 
k o s a r e» s potrebnimi higienskimi predmeti za po
rodnice in novorojence, po možnosti pa se pridruži 
posvetovalnici tudi j e d i l n i c a z a n o s e č e 
ž e n e , ki so siromašne in se s!a.bo hranijo. 

2.) D e č j i d i s p a n z e r s pododdelki, ki so: 
a) p o s v e t o v a l n i c a z a m a t e r e , kjer ve. 

pregledujejo zdravi dojenci in mali otroci, materam 
p a se dajo nasveti v higienskem in socialnem po
gledu; 

b) p o l i k l i n i k a z a d o j e n c e i n m a n j š e 
o t r o k e , kjer se ambulantno pregledujejo in zdra
vijo bolni otroci, za katerih zdravljenje ni nihče 
dolžan ali nihče ne more trpeti potrebnih stroškov; 

c) k u h i n j a z a d o j e n e e, ki sodeluje s po
svetovalnico za propagando naravnega hranjenja ter 
poučuje matere, kako se pravilno pripravlja hrana 
za dojence, bolnim, umetno hranjenim otrokom pa 
dietetna hrana. 

3.) S e l s k a k o l o n i j a z a d o j e n c e i n 
m a n j š e o t r o k e . V tej je organizirano dajanje 
otrok pod tremi leti nâ hrano tujim ženam v zdravih 
hišah na kmetih; dečji dispanzer v središču kolonije 
porazmešča otroke, nadzira njih nego in prehrano 
ter napravlja z delovanjem v okolišu kolonije to 
kolonijo za razsadnik dečje higiene otrok v širši 
kmetiški okolici. 

4.) S o 1 s k a p o s v e t o v a l n i c a . V tem od
delku pregleduje šolski zdravnik sistematično vse 
šolske otroke določenega okoliša, daje roditeljem 
nasvete v higienskem pogledu, jih opozarja n a ne
dostatke v razvoju, na dečje hibe in bolezni, otroke 
pa pošilja, kadar obole, v primeren kraj, da se tam 
zdravijo. 

5.) Š o l s k a p o l i k l i n i k a . V njej se zdra
vijo ambulantno oni bolni šolski otroci, za katerih 
zdravljenje ni nihče dolžan ali nihče ne more trpeti 
potrebnih stroškov. 

6.) Š o l s k a j e d i l n i c a . V njej dobivajo do
datek dobre hrane oni šolski otroci, ki se hranijo 
doma nezadostno ali neracionalno. 

7.) D n e v n o z a v e t i š č e z a d o j e n c e i n 
d n e v n o z a v e t i š č e z a m a n j š e o t r o k e 
(do treh let). Te zavetišči sprejemata čez dan na 
hrano in varstvo otroke onih mater, ki delajo izven 
doma in so samo ponoči pri njih. 

8.) D o m z a m a t e r e i n d o j e n c e . Vanj se 
sprejemajo obenem z dojenci one matere-dojilje, ki 
so po odhodu iz porodniščnice brez strehe, in oni 
dojenci, ki so ostali brez materinske nege, a niso 
po razvoju in zdravstvenem stanju sposobni, da bi 
jih bilo mogoče preskrbeti v otvorjeni zaščiti. 

9.) B o l n i š k i o d d e l e k . Ta oddelek služi 
opazovanju in zdravljenju onih bolnih otrok, ki jih 
ni mogoče opazovati in zdraviti ambulantno; sodelo
vaje z ostalimi oddelki, služi proučevanju dečje so
cialne patologije med prebivalstvom. 

10.) O d d e l e k z a p o p u l a r i z a c i j o h i 
g i e n e d e c e i n ž e n . Ta oddelek izdeluje in 
zbira potrebno didaktično gradivo, vzdržuje stalen 
muzej in potujoče razstave, prireja teonetičn in 
praktične tečaje za. zdravnike, pomožno strokovno 

osebje, člane društev, ki se bavijo z zaščito dece, 
počitniške tečaje za učiteljice in zlasti tečaje v kraju 
kakor tudi potujoče tečaje za žene in deklice vseh 
stanov. 

11.) O d d e l e k z a o r g a n i z a c i j o d e l o 
v a n j a . Ta oddelek zbira, ureja in hrani gradivo, 
ki utegne služiti organiziranju vseh vrst naprav za 
zdravstveno zaščito mater in dece; to gradivo s stro
kovnimi nasveti vred daje na razpolago javnim in • 
privatnim organom, Id so si preskrbeli sredstva, da 
ustanove in vodijo take na.prave. 

Člen 3. 

Zavod začne delovati takoj s posvetovalnico za 
matere in z oddelkom za popularizacijo higiene 
dece in higieno žen. Postopno se razširi delovanje 
na kolonijo za dojence in manjše otroke, na kuhinjo 
za dojence, na posvetovalnico za noseče žene in na 
oddelek za organizacijo delovanja. 

Člen 4. 

Zavodska dečja poliklinika in zavodski bolniški 
oddelek (člen 2., točki 2. b in 9.) s ta instituciji uni
verzitetne dečje klinike in delujeta kot taki po 
•predpisih, ki veljajo za institucije medicinske 
fakultete. 

Ker je potemtakem univerzitetna dečja klinika 
nastanjena v prostorih zavoda za zdravstveno za
ščito mater in dece, ker sta oba zavoda pod isto 
strokovno upravo in ker so njiju naloge sorodne in 
se medsebojno dopolnjujeta, služi centralni zavod 
za zdravstveno zaščito mater in dece z vsemi svo
jimi oddelki tudi univerzitetnemu pouku; oddelki 
univerzitetne dečje klinike pa služijo obenem v 
mejah svojega področja tudi namenu zavoda. 

Člen 5. 

Centralni zavod za zdravstveno zaščito mater in 
dece se razširi postopno tudi z ostalimi oddelki, na
vedenimi v členu 2. tega pravilnika; to se lahko 
zgodi na dva načina: 

a) ti oddelki se morejo organizirata kot sestavni 
deli zavoda v strokovnem in administrativnem po
gledu; 

b) posebne institucije, ki že obstoje ali se šeJe 
ustanove, morejo vstopiti, v najožjo kolaboracijo s 
centralnim zavodom za zdravstveno zaščito mater 
in dece ter sprejeti njegov program in njegorvo stro
kovno upravo, v administrativnem pogledu pa ob
držati samostalnost in značaj posebnih naprav. 

Člen 6. 

Pravilnik za delovanje poedinih oddelkov pred
piše, kolikor bo treba, minister za narodno zdravje 
na predlog zavodskega upravnika, in sicer postopno, 
kolikor bodo stopali poedini oddelki ,v funkcijo. Po
drobna navodila za delovanje v poedinih oddelkih 
predpiše zavodski upravnik. 

III. Področje. 

Člen 7. 

Zavod ima ožje, širše in najširše območje. 
V ožjem območju, ki ga odreja zavodski uprav

nik poedinim oddelkom, izvršujejo oddelki podrobno 
delovanje po svojüi specialnih nalogah. 

Njegovo širše območje je območje centralnega 
zavoda v Beogradu. V širšem območju izvršuje svoje 
naloge po manjših higienskih napravah in napravah 
za zdravstveno zaščito mater in dece (dočjih dispan
zerjih, zdravstvenih postajali, domovih narodnega 
zdravja itd.), ki jim daje strokovne direktive za 
delovanje. V širšem območju izvršuje zavod svoje 
naloge sodelovaje s centralnim higienskim zavodom. 

Najširše njegovo območje je vsa država. V naj
širšem območju izvršuje svoje naloge po državnih 
higienskih zavodih in zavodih za zdravstveno za
ščito mater in dece in sodelovaje z njimi. 

IV. Osebje zavoda. 

Člen 8. 

Šef univerzitetne dečje klinike opravlja obenem 
dolžnost upravnika centralnega zavoda za edrav-
stveno zaščito mater in dece. Kot tak je v strokov
nem pogledu samostalen, administrativno pa jo pod
rejen ministrstvu za narodno zdravje. Vodi celo
kupno strokovno in administrativno delovanje, za
voda. 

Clon 9. 

Asistenti so upravnikovi pomočniki pri uprav
ljanju poedinih oddelkov. Delujejo po njegovih 
direktivah in navodilih ter ga nadomeščajo po po-
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trobi v vseh njegovih strokovnih in administrativ
nih poslih. Asistente postavlja na predlog zavod
skega upravnika ministrstvo za narodno zdravje. 
Področje jim. odreja upravnik, število asistentov se 
določa s proračunom. 

Člen 10. 

Pomožne zdravnike pošilja v zavod na delo
vanje ministrstvo za narodno zdravje spontanno ali 
pa na predlog zavodskega upravnika. Pomožnim 
zdravnikom odreja dolžnost upravnik, na oddelkih 
pa delujejo po neposrednjih navodilih asistentov. 

Člen 11. 

Zda-avnike-volonterje sprejema' v delovanje za
vodski upravnik ter jih prijavlja ministrstvu sa na
rodno zdravje. Delovanje volontorjev in njih dolž
nosti so enake delovanju in dolžnostim pomožnih 
zdravnikov. Število volonterskih mest določa mini
strstvo za narodno zdravje na upravnikov predlog. 

Ölen 12. 
Sestra predstojnica vodi v tehničnem pogledu 

vse delovanje sester v zavodu. Skrbi za disciplino 
sester in ostalega pomožnega osebja in za njih po
trebe, kolikor so v zvezi s službo. Odgovorna j:e za 
vse, česar je treba za vzdrževanje reda in čistote v 
zavodu, ter vodi notranjo administracijo in ekono
mijo zavoda. 

Člen 13. 
Vsakemu oddelku odreja upravnik zadostno šte

vilo sester ter jim postavlja na čelo oddelkovno 
sestro. Ta je odgovorna za vse etrokovno-sestrsko 
delovanje, za pravilno notranjo administracijo in 
ekonomijo kakor tudi za največji red in največjo 
čistoto v slojem oddelku. Na vsakem oddelkv po
slujejo sestre pod strokovnim nadzorstvom asistenta 
dotičnega oddelka. 

T B e o g r a d u , dne 4. novembra 1928.; 
U. br. 56.601. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. Čeda Mihailović s. т. 

387 
Naredba o proizvajanju in prodajanju 
izdelkov iz srebra, zlata in platine s 

čistin« 250/1000.* 
Na podstavi členov 15. in 25. zakona o kontro

liranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in piatine 
odrejam: 

1.) Proizvajanje izdelkov iz zlata, srebra in pla
tine 8 čistino 250 tisočink (250/1000) ni dovoljeno. 

2.) Proizvajalci in prodajalci izdelkov iz zlata, 
srebra in platine smejo imeti v zalogi in prodajati 
izdelke iz zlata, srebra in platine s čistino 250 tiso
čink (250/1000), koilikor jih imajo, najdlje do dne 
1. maja 1929. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

T B e o g r a d u , dne 29. novembra 1928.; 
št. 1656. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. T. 

388. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju instala

cij za klavnice.* 
Na vprašanje, kako naj se smatrajo kompletne 

instalacije klavnic, dajem carinarnicam na podstavi 
člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi po 
zaslišanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

Za kompletne instalacije za gradnjo tvornic po 
točki 5. občih opazk k XV. delu' v predlogu zakona 
° obči carinski tarifi se morajo smatrati tudi kom
pletne instalacijo klavnic (za klanje živine, frigori-
firanje in eventualno predelovanje mesa). 

V kompletno instalacijo klavnice spada vsa po
trebna tehnična in strojna ureditev tako v oddelku, 
kjer se vrši klanje živine, kakor tudi v oddelkih, 
kjer se vrši frigorifiranje in eventualno predelovanje 
mesa, nadalje ureditve, s katerimi se meso transpor
tira za klanje v oddelke za frigorifiranje in za pre
delovanje. 

V instalacijo klavnice nikakor ne spada gradbeni 
material, ki služi za zgradbo samo, prav tako ne 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 6. decembra 1928., St. 284/XCI. 

' material za izoliranje mrzlotc (kamenje iz plute 
;i. dr.). 
' V B e o g r a d u , dne 3. decembra 1928.: 

C. br. 45.299. 
Ministep* za fmance: 

dr. N. Subotié s. r. 

3 8 9 . 
Pojasnilo o pobiranju poslovnine na iz
vozno blago, ki je z odločbami ministr

skega sveta oproščeno carine.* 
i Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
J carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta da-
! jem carinarnicam to-le pojasnilo o pobiranju poslov-
[ nine na izvozno blago, ki je z odločbami ministe -
; skega sveta oproščeno carine: 
' Po točki 2. c a ) razpisa C. br. 56.371/25** se 
mora pobirati poslovnina na blago, ki v izvozni ta
rifi ni izrecno omenjeno, po 0-001 Din od 100 kg ne
čiste teže, najmanj pa po 0-01 Din od vsake pošiljke. 

Iz vloženih pritožb pa se je generalna direkcija 
carin uverila, da carinarnice nepravilno tolmačijo 
gorenjo odredbo, ker pobirajo na hrastove prage, 
hrastove grede in hrastove hlode posilovnino po 
točki 2. cß) razpisa C. br. 56.371/25 po 0-01 Din 
od 100 kg nečiste teže, češ, da so omenjeni pred
meti še vedno imenovani v izvozni tarifi, najsi je 
izvozna carina nanje ukinjena. 

Ker je z ukinitvijo izvozne carine samo po sebi 
ukinjeno tudi besedilo izvozne tarife za hrastove 
prage, hrastove grede in hrastove hlode, odrejam 
carinarnicam, naj pobirajo na omenjeno blago kakor 
tudi na vse ostalo blago, za katero so izvozne carine 
ukinjene, poslovnino po točki 2. c a) razpisa C. 
br. 56.371/25 po 0-001 Din od 100 kg nečiste teže. 

Carinskim oblastvom odrejam, naj se povsem 
ravnajo po tem pojasnilu. 

V B e o g r a d u , dne 3. decembra 1028.; 
C. br. 45.300. 

Minister za f mance: 
dr. N. Subotić s. r. 

Uredbe velikih županov ljubljanske m 
mariborske oblasti, 

3 9 0 . 
Izvršilna uredba 

velikih županov ljubljanske in mariborske 
oblasti 

o dopnSčanju motornih vozil in šoferjev. 

Za izvrševanje §§ 16., 19., 20., 22, in 37. ministr
ske naredbe z dne 28. aprila 1910., drž. zak. št. 81, 
in §§ 3. in 6. ministrske naredbo z dne 31.,maja 
1918., drž. zak. št. 188. o varnostnopolicijskih do
ločilih za obratovanje motornih vozil se odreja v 
dopolnitev pravilnika ministrstva za notranje posle 
o nagradah članom komisij za pregledovanje motor
nih vozil in komisij za izpite vozačev motornih vozil 
(šoferjev) z dne 26. septembra 1928., J. B. br. 14.852, 
Uradni list 7. dne 25. oktobra 1928., št. 336/100: 

§ 1 -
Izvršilna uredba pokrajinske uprave za Slovenijo 

z dne 27. marca 1923., Uradni list z dne 4. aprila 
1923., št. 149/32, o dopuščanju motornih vozil in 
šoferjev in izvršilna uredba velikih županov ljub
ljanske in mariborske oblasti z dne 30. avgusta 
1925., Uradni list z dne 14. septembra 1925., št. 292/ 
/87, o isti stvari sta. razveljavljeni. 

§2. 
Strokovno usposobljenost za vodstvo motornih 

vozil morajo dokazati z izpitom tudi vozači enotir
nih motornih koles, razen onih z lahkim motorjem, 

j t. j . z motorjem do 170 cm8 cilindrske vsebine. Tudi 
j taki vozači morajo biti stari vsaj 18 let. 
! Od izpita so izvzeti oni vozači enotirnih motor-
l nih koles, ki imajo že izpit za vodstvo avtomobilov 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca* z dne 6. decembra 1928., št.284/XCI. 

** Uradni list z dne 14. decembra 1925., št. 370/ 
/111. 

ali motornih koles s priklopnim vozom. Vsi drugi 
pa morajo opraviti izpit do konca leta 1929. 

§ 3. 
Za preizkušanje motornih vozil in strokovne 

sposobnosti oseb za samostojno vodstvo motornih 
vozil so se ustanovile pri velikih županih ljubljanske 
in mariborske oblasti komisije po pravilniku mini
strstva za notranje posJe z dne 26. septembra 1928., 

j.I. B. br. 14.852. Komisija za preizkušanje motornih 
! vozil in šoferjev v Ljubljani se z dnem, ko se ob-
; javi ta. uredba v Uradnem listu, ukine in njeni posli 
j se preneso na nove komisije pri obeh velikih županih. 

j § 4. 
j Komisijam za pregled motornih vozil in za izpite 
; vozačev motornih vozil (šoferjev) predseduje član, 
ki je upravni uradnik velikega župana. Ta vodi 
tudi vse posle. Komisije odOočajo po tajnem po
svetovanju z večino glasov. 

§ 5 . 
i Prošnje za dopustitev motornih vozil, opremljene 
! s prilogami, ki so predpisane v § 15. ministrske na-
i redbe z dne 28. aprila 1910., drž. zak. št. 81, se 
j vlagajo pri pristojnem velikem županu. Tipna iz
pričevala po § 16. prej navedene ministrske naredbe 
se ne bodo več izdajala. 

§ 6. 
Prošnje za dovolitev samostojnega vodstva mo

tornih vozu! (za vozniško izkaznico, šofersko legiti
macijo) se vlagajo pri onem sreskem poglavarju 
(sreski ekspozituri, policijskem ravnateljstvu, poli
cijskem komisariatu), v čigar okolišu ima prosilec 
stalno bivališče. 

V prošnji je treba navesti nastopne podatke: 
1.) prosilčevo ime, njega priimek, poklic in 

stalno bivališče (popolni naslov); 
2.) naviedbo, s kakšno tipo motornega; vozila 

(avtomobil z eksplozijskim motorjem, avtomobil z 
elektromotorjem, motorno kolo, oziroma, motorno 
kolo s priklopnim vozom itd.) se namerja prosilec 
zglasiti k izpitu; 

3.) navedbo, kje se je učil voziti. 
Prošnji je priložiti: 
1.) rojstni in kTstni. list; 
2.) domovnico; 
3.) zdravniško izpričevalo o popolni telesni spo

sobnosti za varno samostojno vodstvo motornega 
vozila dotične vrste; 

4.) nravstveno izpričevalo; 
5.) prosilčevo sliko v vizitnem formatu. 
Oblastvo, imenovano v prvem odstavku, predloži 

prošnjo po morda potrebni izpopolnitvi pristojnemu 
vrilikemu županu. 

§ 7. 
Prošnje po §§ 5. in 6. te uredbe je treba opremiti 

s kolkom za 5 Din po tar. post. 1. zakona o taksah, 
priloge, za katere ni predpisana višja taksa, pa po 
lar. posi. 2. istega zakona s kolkom za 2 Din. Vsaki 
prošnji se morata priložiti tudi kolek za 20 Din po 

I tar. post. 3. in 4. zakona o taksah in taksa po pra, 
| vilniku ministrstva za notranje posle z dne 26. sep-
'(enibra 1928., J. B. br. 14.852, v gotovini. 

§8. 
Kdor vloži prošnjo po §§ 5. ali 6., mora sam 

preskrbeti motorno vozilo z obratnimi sredstvi ter 
ga dostaviti na tisto mesto in ob tistem času, ki ga 
določi vodja komisije. Preizkušnje se vrše redoma 
na sedežu komisij. 

§9-
Če se motorno vozilo, oziroma kandidat z vozi

lom, ne predstavi komisiji ob določenem času in na 
določenem kraju, zapade taksa po pravilniku mini
strstva za notranje posle z dne 26. septembra 1928., 
.1. B. br. 14.852, v korist komisije. 

Isto velja, če dostavljeno vozilo ni v' takem 
stanju, da bi se mogla opraviti preizkušnja. 

§ 10. 
Kandidatu, ki ni dokazal sposobnosti za samo

stojno vodstvo motornega vozila, določi komisija 
rok za ponavljanje izpita ter ga priobči oblastvu, 
pri katerem je kandidat vložil prošnjo za vozniško 
izkaznico (šofersko legitimacijo). 

Pred štirimi tedni po prvem izpitu se ponav-
Ijalni izpit ne sme izvršiti. Ta izpit se sme ponoviti, 
da je veljaven, samo pri oni komisiji, ki je kandidata 
reprobirala. 

Ob ponovni zavrnitvi se izpit ne sme ponavljati, 
preden minejo štirje meseci. 
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Zoper reprobacijo je vsakatero pravno sredstvo 
nedopustno. 

§12. 
Vozniško izkaznico (šofersko legitimacijo) izda 

po § 22. ministrske naredbe z dne 28. aprila 1910., 
drž. zak. št. 81, ono oblastvo, pri katerem se je 
prošnja vložila (§ 6.). V ta namen obvesti komisija 
omenjeno oblastvo o uspehu izpita. 

§ 13. 
Veljavne so samo vozniške izkaznice, ki jih iz-

dado oblastva kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Tudi šoferji inozemskih avtomobilov, ki hočejo | 
voziti nad osem dni na ozemlju kraljevine Srbov, j 
Hrvatov in Slovencev, si morajo pridobiti tuzemsko 
vozniško izkaznico (šofersko legitimacijo); sicer i 
mora lastnik ali oseba, ki uporablja dotični avto
mobil, najeti voznika s tuzemsko vozniško izkaznico. 

Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti, 
3 9 1 . 

Razglas o letni vrednosti naturalnih prejemkov nameščencev v ljubljanski 
in mariborski oblasti v dinarjih. 

Dopolnilo določbe § 3. zakona o pokojninskem zavarovanju nameščencev. 

U 
Ta uredba dobi 

radnem listu. 
V L j u b l j a n i , 

dne 5. decembra 1928 
U. br. 5636/13. 

Veliki župan 
ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

§ 14. 
veljavi) dnem razglasitve v 

V M a r i b o r u , 
dne 5. decembra 1928.; 

U. br. 10.357/5. 
Veliki župan 

mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Knjiga in brošuri, ki jih je prepovedano 

uvažati in razširjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 12.383 z dne 24. novembra 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej knjigo z 
naslovom: «Kriegshetze und Völkermorden in den 
letzten 150 Jahren im Dienste des allmächtigen Bau
meisters aller Welten'», ki jo je napisal nemški ge
neral Erich Ludendorff. Delo je prepovedano, ker 
zvrača pisatelj odgovornost za svetovno vojno na 
francosko ložo Svobodnih zidarjev, Veliki orient in 
na masone v Srbiji in ker, govoreč o srbskih maso-
nih, nesramno žali Njegovo Veličanstvo kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 30. novembra 1928.; D. Z. br. 12.383. 

• • 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 12.486 z dne 26. novembra 1928. je prepovedano, 
uvažati T našo državo in razširjati v njej brošuri, 
ki sta bili natisnjeni v Južni Ameriki, z naslovom: 

1.) cProgram ustanove — Pravila društva uza
jamna pripomoć ,Hrvatski Iseljenički Dom' u Južnoj 
Americi» in 

2.) Marka Fil. Vu jeva: «Moj politički životopis», 
ker izzivata te brošuri kakor drugi spisi v izdaji 
«Hrvatskog Iseljeničkog Doma» in s podpisom Mar
ka Fil. Vujeva plemenski razdor in pišeta zoper našo 
državo kot celoto. 

Iz ministrstva za notranje pode v Beogradu, 
due 30. novembra 1928.; D. Z. br. 12.486. 

Razglas, da so menične golice po 
1760 Din, natisnjene v latinici, vzete 

iz prometa.** 
Na-podstavi člena 37. zakona o taksah in na 

predlog uprave državnih monopolov z dne 6. de
cembra 1928., P. br. 41.415, je odredil državni pod
tajnik za finance z odlokom z dne 6. decembra 1928., 
Pov. br. 1006, da se vzamejo dne 7. decembra 1928. 
iz prometa menične golice po 1760 Din, katerih bese
dilo je natisnjeno v latinici. 

Menične golice po 1760 Din, katerih besedilo je 
natisnjeno v cirilici, in slovenske rrtenično gollice 
ostanejo še nadalje v prometu. 

1 
1 
i Nameščencev službeni kraj 
1 

: j 

j I. Mesti Ljubljana in Maribor i 

II . a) v ljubljanski oblast i : 
Vič-Glince, Zgornja Šiška, 

\ Moste-Selo-Novi Vodmat, 
Brežice, Črnomelj, Kamnik, 

1 Kočevje, Kranj, Krško, La-
i ško, Litija, Logatec, Novo 
! mesto, Radovljica, Škofja 

Loka, Domžale, Goričane, 
Hrastnik, Javornik, Jese
nice, Medvode, Rakek, Tr-

i bovlje, Tržič, Vevče, Za-
' gorje, Bled, Bohinjska Bi-
j strica, Kranj ska gora, Rim

ske toplice 

; b) v mariborski oblasti : 
| , Krčevina, Pobrežje, Studenci,* 
1 mesto Celje, okoliška ob

čina Celje, Dolnja Lendava, 
j Gornji grad, Konjice, Lju

tomer, Murska Sobota, Pre-
! valje, Ptuj, Slovenjgradec, 
i Šmarje pr i Jelšah, č r n a , 
i F a l a , Guštanj, Mežica, 

Slovenska Bistrica, Štore, 
Šoštanj, Dobrna, Rogaška 
Slatina 

... .... 

Oprem
ljena soba 

3.G00- — 

2.400 — 

i 

"""if. """ 
Neoprem
ljena soba 

ali 
ena soba, 

ki je 
obenem 
kuhinja 

1.800-— 

1.200 — 

'' ' ! I I I . Vsi ostali kraji v ljubljanski ; 
in mariborski oblasti j j l-800—| J00 — 

3. 

Družinsko 
stanovanje 

ene sobe, 
kuhinje 

in 
pritekiin 

4. 

Družinsko 
stanovanje 
dveh sob, 
kuhinje 

in 
pritekiin 

3 . 6 0 0 — Ó.400 — 

2.400-— 

1.800-— 

3.600'— 

2.700-— 

5. 

Kurjava 
ene sobe 

v 
zimskem 

času 

730 — 

730-— 

6. 

Raz
svetljava 
ene sobe 

1 8 2 5 0 

182-50 

; 1 
: 780 — j 182-50 
1 i 

i. : 

Prehrana 
za 

eno osebo 

7.300-— 

7.300 — 

7.300"—j 

P r i p o m b a : 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 6. decembra 1928., št. 284/XCI. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. decembra 1928., št. 285. 

1.) Če sta v opremljeni sobi dva stanovalca, se 
ocenja vrednost stanovanja s polovico zneska, na
vedenega v tej razpredelnici in zvišanega za dve 
tretjini; če so trije, štirje stanovalci ali če jih je še 
več, s tretjino, četrtino itd. dvojnega zneska raz
predelnice. 

2.) Če sta v neopremljeni sobi dva stanovalca ali 
če jih je še več, se ocenja vrednost stanovanja za 
vsakega s sorazmernim delom zneska, navedenega 
v tej razpredelnici, torej s polovico, tretjino itd. 

3.) Če so v družinskem stanovanju tri sobe, se 
računi vrednost z dvojno vrednostjo družinskega 
stanovanja ene sobe, za vsako nadaljnjo sobo nad 
tremi pa se prištejeta dve tretjini vrednosti družia-
skega stanovanja ene sobe. 

4.) Za vsako nadaljnjo sobo se prišteje polovica 
gorenje vrednosti, za kuhinjo pâ dvojna gorenja 
vrednost. 

Pričujočo tabelo sta odobrila na podstavi pooblastila ministrstva za socialno politiko z dne 
14. novembra 1927., br. 10.093/IV, veliki župan ljubljanske oblasti z odlokom z dne 16. septembra 
1928., U.br.6051/3, in veliki župan mariborske oblasti z odlokom z dne 12. oktobra 1928., Sp.br.457/4, 
oba z v e l j a v n o s t j o od d n e 1. o k t o b r a 1 9 2 8 . 

Veliki župan ljubljanske oblasti: Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. dr. Schaubach s. r. 

5.) Če ima nameščenec tudi kuhinjo ali več sob, 
torej več prostorov, se za drugi prostor gorenja 
vrednost podvoji, za tretjega prišteje 60 %, za četr
tega in vsakega nadaljnjega pa 4 0 % gorenje vred
nosti. 

6.) Ce prejema nameščenec prosto prehrano tudi 
za svojo družino in služi to prehrano sam s svo
jim delom, ne pa družinski člani z lastnim, se izračuni 
vrednost proste prehrane tako, da se odbije od zne
ska, navedenega v razpredelnici, tolikokrat po 10 %, 
kolikor je družinskih članov brez nameščenca, toda 
skupaj največ 40%, in se ta znesek pomnoži s šte
vilom vseh oseb, vštevši inozemca. 

7.) Če je v zavarovalni prijavi sami kaka natu
ralna dajatev ocenjena više nego v tej razpredelnici, 
velja višja ocena prijave. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
U. br. 5636/13—Ш. 

Razglas. 
V komisijo za pregledovanje motornih vozil in 

v komisijo za izpite vozačev motornih vozil (šofer
jev), ki se je ustanovila pri velikem županu ljub
ljanske oblasti po pravilniku ministrstva za notranje 
posle z dne 26. septembra 1928., J. B. br. 14.852 
(uradni list z dne 25. oktobra 1928., št. 336/100), so 
bili imenovani: 

I. V komisijo za pregledovanje motornih vozu. 
A. Č l a n i : 

1.) Dr. Lovro B o g a t a j , vladni svetnik pri veli
kem županu ljubljanske oblasti, kot upravnopolitični 
uradnik. 

2.) Ing. Friderik H a u f fen, inženjer oblastne 
inspekcije parnih kotlov v Ljubljani, kot inženjer. 

3.) Stanko K o s , policijski komisar pri policij
skem ravnatelju v Ljubljani, kot predstavnik kra
jevnega policijskega oblastva. 

-.': ^уу&ч- i-4 : A*y .<' =Vv.i:, 
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B. N a m. e s t n i k i : 

1.) Ivan L e g a t , vladni tajnik pri velikem žu
panu ljubljanske oblasti. 

2.) Ing. Josip Š t o 1 f a, elektrostrojni inženjer pri 
gradbeni direkciji v Ljubljani. 

3.) Avgust D e l L i n z , policijski svetnik pri po
licijskem Tavnatclju v Ljubljani. 

II. V komisijo za izpite vozačev motornih vozil 
(šoferjev). 

Л. Č l a n i : 

1.) Dr. Lovro B o g a t a , 
uradnik. 

kot upravnopolitični 

2.) Ing. Josip Š t o 1 f a, kot inženjer. 
3.) Ing. Stanko B 1 o u d e k, kot predstavnik 

ljubljanske sekcije Avtomobilskega kluba. 

B. N a m e s t n i k i : 
1.) Stanko K o s , policijski komisar. 

, 2.) Ing. Friderik H a u f f e n. 
3.) dlani Avtomobilskega kluba: Rado H r i bai r, 

vir. Ciril P a u l i n in mag. pharm. Rikard S u š n i k . 
V L j u b l j a n i , dno 5. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 

L. št. 913. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do d n e 3 0 . n o v e m b r a 1928. 

S r e z 5 
"Ćrt 

o 

o tu 

« j O 

55 o 

2-n •o s 
O > 

*3 »s 
» o 

o ., 

Skupina tihiinib boleni. 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

o 
2 
l 
1 
1 
2 
4 

15 
1 

Skupaj 30 

4 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

14 
1 

I 30 

Griia. — Dyeenteria.. 
LJubljana, mesto . | 1 | . | .. | 

Skrlatinka. Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
2 
9 
3 
1 
8 

15 
2 

10' 
51 

3 
4 

3 
2 

2 
14 

, 
1 

i 1 

4 
1 
2 
9 

1 
4 

13 
2 

li 
13 

1 
10 

OSpiee. — Morbilli. 
Brežice . 
Kranj . . 
Kočevje . 
Krško . . 
Radovljica 

Skupaj . 

Darle*. 
Brežice 
Kamnik 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

11 

1 
25 

1 
38 

3 

. 
3 

11 

25 
. 

36 

55 

Diphteria et Croup. 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
1 

14 

12 
1 
1 
# 

t 
1 
. 

15 

9 
2 

• . 

13 16 

Sen. — Erysipelas. 
1 
2 
1 
1 
5 

2 
1 
1 
. 
4 

, 
1 
, 
1 
2 

Brežice . . . . / . 
Krško 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

Skupaj . 

Vranižni prisad. — Anthrax. 
Kranj ' | . | 1 | . | 

V L J u b l j a n i , dne 4. decembra 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblaeti: 

dr. Mayer e. г. 

P. br. 9075/8. 3—2 

Razpis stalnih službenih mest na osnovnih 
šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih šolah ljubljanske oblasti so raz
pisana stalna službena mesta. 

Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, naj se 
vlože pri pristojnem šolskem upraviteljstvu 
n a j k e s n e j e d o d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. 

Natančni razpis službenih mest glej v Uradnem 
listu 115 z d n e 10. decembra 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 

Razglasi velikega župana mariborski 
oblasti. 

Izpremembi v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

7Ä Slovenijo. 
L. br. 1006/1 z dne 2. decembra 1928. 

Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo se 
je izbrisal dr. Jože G o r i č a r, okrožni zdravnik v 
Mozirju, ker je dne 22. novembra 1928. umrl. 

L. br. 1005/1 z dne 3. decembra 1928. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo se je 

vpisala Štefanija Z u n k o v i 6, zdravnica v Sloven
ski Bistrici. 

P o odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurecko s. r. 

L. br. 24/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi* 
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

o d d n e 2 1 . d o d n e 30. n o v e m b r a 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna Javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

Skupaj . 
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V M a r i b o r u , dne 8. decembra 1928'. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

P. br. 6601/13—28. 3—1 

Razpis stalnih učiteljskih služb 
v mariborski oblasti. 

Na osnovnih šolah v mariborski oblasti razpisu
jem nastopne učiteljske službe v stalno namestitev: 

I. S r e z C e l j e : 

1.) na sedemrazredni deški osnovni šoli s sed
mimi vzporednicami v p e l j u - o k o l i c i dve mesti 
za učitelja; 

2.) na štiriTazredni osnovni šoli v D r a m l j a h 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico ali 
dve mesti za učiteljici; 

3.) na dvorazredni osnovni šoli v G a l i c i j S 
mesto šolskega upravitelja; 

4.) na petrazredni osnovni šoli p r i S v . J u r i j u 
o b T a b o r u eno mesto za učitelja in dve mesti 
za učiteljici; 

5.) na trirazralni osnovni šoli' v K a l o b j r, me
sto šolskega upravitelja; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v L o k a h p r i 
S v . J u r i j u o b T a b o r u mesto šolskega upra
vitelja in eno mesto za učiteljico; 

7.) na trirazredni osnovni šoli p r i S v . L o v 
r e n c u p o d P r o ž i n o m eno mesto za učiteljico; 

8.) na enorazredni osnovni šoli p r i M a r i j i 
R e k i mesto šolskega upravitelja: 

9.) na štirirazredni osnovni šoli v N o v i c e r -
k v i eno mesto za učitelja aH za učiteljico; 

10.) na dvorazredni osnovni šoli v O r l i v a s i 
eno mesto za učiteljico; 

11.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v Št. P a v l u p r i P r e b o l d u eno mesto za 
učitelja ali za učiteljico; 

12.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v P e t r o v č a h eno mesto za učitelja; 

13.) na dvorazredni osnovni šoli v P i r e š i c a h 
eno mesto za učiteljico; 

14.) na trirazredni osnovni šoli p r i S v . R u -
p e r t u mesto šolskega upravitelja in eno- mesto za 
učiteljico; 

15.) n a dvorazredni osnovni šoli v S v e t i n i eno 
mesto za učiteljico; 

16.) na šestrazredni osnovni šoli n a V r a n e k e m 
eno mesto za učitelja ali za učiteljico. 

II. S r e z D o l n j a L e n d a v a : 
1.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 

v B o g o j i n i mesto šolskega upravitelja, eno me
sto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

2.) na enorazTedni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema madžarskima vzporednicama v Č e n t i b i 
eno mesto za učiteljico; 

3.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
Č r e n s o v c i h dve mesti za učiteljici; 

4.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni Sodi 
z dvema madžarskima vzporednicama v D u b r o v 
n i k u eno mesto za učitelja in dve mesti za učite
ljici; 

5.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
D o k l o ž o v j u eno mesto za učiteljico; 

6.) n a enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoH 
z eno madžarsko vzporednico v D o l i n i mesto 
šolskega upravitelja; 

7.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli z 
dvema madžarskima vzporednicama v G a b T J a h 
eno mesto za učiteljico; 

8.) na trirazredni državni osnovni šoli v G a n -
č a n i h eno mesto za učiteljico; 

9.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G e n t o r o v c i h mesto šolskega upravitelja; 

10.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema madžarskima vzporednicama v G o r n j e m 
L a k o š u eno mesto za učiteljico; 

11.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G o m i l i c i eno mesto za učiteljico; 

12.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v H o t i z i mesto šolskega upravitelja in dv© mesti 
za učiteljici; 

13.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
I ž a k o v c i h eno mesto za učiteljico; 

14.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema madžarskima vzporednicama v K a p c i 
dve mesti za učiteljici; 

15.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
K o b i l j u mesto šolskega upravitelja in dve mesti 
za učiteljici; 

16.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
L i p o v c i h eno mesto za učiteljico; 

17.) na trirazredni državni osnovni šoli v M e 
l i n c i h eno mesto za učitelja in eno mesto za uči
teljico; 

18.) na enorazredni evangeljski osnovni šoli v 
M o t v a r j e v c i h mesto šolskega upravitelja; 

19.) na petrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v O đ r a n c i h eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

20.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni Soli 
z dvema madžarskima vzpiorednicama v. P e t e -
š o v c i h eno mesto za Učitelja; 

21.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema madžarskima vzporednicama v R a d m o -
ž a n c i h eno mesto za učiteljico; 

22.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v S r e d n j i B i s t r i c i dve mesti za učiteljici; 

23.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T r n j u mesto šolskega upravitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

24.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T u r n i š č u eno mesto za učitelja in tri mesta 
za učiteljice; 

25.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v V e l i k i P o l a n i eno mesto za učitelja ali za 
učiteljico; 
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26.) na enorazredaii rimskokatoliški osnovni šolli 
z eno vzporednico v Z a m o s t j u eno mesto za uči
teljico. 

Ш. S r e z D r a v o g r a d : 

1.) na dvorazredni osnovni šoli v Č r n e č a h 
mesto šolskega upravitelja; 

2.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
in s tremi podružnicami v Č r n i eno mesto za uči
teljico; 

3.) na štirirazredni osnovni šoli v K a p 1 i eno 
mesto za učiteljico; 

4.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v M e ž i c i eno mesto za učitelja; 

5.) na sedemrazredni osnovni šoli s tremi vzpo
rednicami n a P r e v a l j a h eno mesto za učite-1 

2.) na šestrazredni osnovni šoli p r i Sv. Be n e - j 9.) na sedemrazredni osnovni šoli v H a j d i n i 
d i k t u v S l o v e n s k i h g o r i c a h dve mesti za | eno mesto za učiteljico; 
učiteljici; j 10.) na štirirazredni osnovni šoli n a Н и т н eno 

3.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzpored-. mesto za učiteljico; 
nico p r i Sv. J a k o b u v S l o v e n s k i h g o r i - ; 11.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. J a n ž u 
c a h dve mesti za učiteljici; n a D r a v s k e m p o l j u eno mesto za učitelja ali 

4.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored- ' za učiteljico; 
Tiico p r i Sv. J u r i j u v S l o v e n s k i h g o r i - : 12.) na štirirazredni osnovni šoli z eno vzporeti-
c a h eno mesto za učitelja; ! nico p r i Sv. L e n a r t u p r i V e l i k i N e d e l j i 

5.) na trirazredni osnovni sofli v Z g o r n j i dve mesti za učiteljici; 
Sv. K u n g o t i eno mesto za učiteljico; | 13.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. L o v -

6.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored- j r e n c u n a D r a v s k e m p o l j u eno mesto za uči-
nico p r i Sv. L e n a r t u v S l o v e n s k i h g o r i 

so: 
6.) na trirazredni osnovni šoli v R e m š n i k u 

eno mesto za učiteljico. 

IV. S r e z G o r n j i g r a d : 
1.) na trirazredni osnovni šoli v K s a v e r i j u 

eno mesto za učiteljico; 
2.) na štirirazredni osnovni šoli v L j u b n e m 

eno mesto za učiteljico; 
3.) na štirirazredni osnovni šoli n a R e č i c i ob 

S a v i n j i dve mesti za učiteljici. 

V. S r e z K o n j i c e : 

1.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v Č a d r a m u eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. J e r 
n e j u eno mesto za učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoli n a K e b 1 j u eno 
mesto za učiteljico; 

4.) na šestrazredni deški osnovni šoli v K o n j i 
c a h eno mesto za učitelja:; 

5.) na trirazredni osnovni šoli n a P r i h o v i eno 
mesto za učiteljico; 

6.) na trirazredni osnovni šoli v S t r a n i c a h 
eno mesto za učiteljico; 

7.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
T B i t a n j u eno mesto za učiteljico; 

8.) na trirazredni osnovni šoli v Ž i c a h eno 
mesto za učiteljico. 

VI. S r e z L j u t o m e r : 

1.) na trirazredni deški osnovni šoli z dvema j 
nemškima vzporednicama v A p a č a h eno mesto j 
za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

2.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. D u h u 
n a S t a r i g o r i eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

3.) na sedemrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama v G o r n j i R a d g o n i eno mesto za 
učitelja ali za učiteljico; 

4.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpo
rednico p r i Sv. J u r i j u o b Š č a v n i c i eno 
mesto za učiteljico; 

5.) na petrazredni osnovni šoli z dvema vzpored
nicama p r i K a p e l i eno mesto za učiteljico; 

6.) na petrazredni osnovni šoli v N e g o v i eno 
mesto za učitelja ali za učiteljico; 

7.) na štirirazredni osnovni šoli s tremi nem
škimi vzporednicami v S t o g o v c i h eno mesto 
za učitelja; 

83) na štirirazredni osnovni šoli v V u č j i v a s i 
eno mesto za učitelja ali za učiteljico. 

Vu. S r e z M a r i b o r - d e s n i b r e g : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v D o b r o v c i h 

mesto šolskega, upravitelja; 
2.) na petrazredni osnovni šoli v L a p o r j u eno 

mesto za učiteljico; 
3.) na šestrazredni osnovni šoli p r i Sv. L o v 

r e n c u n a P o h o r j u eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

4.) na šestrazredni osnovni šoli v M a k o 1 a h 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učitdljico; 

5.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. M a r 
t i n u n a P o h o r j u eno mesto za učiteljico; 

6.) na štirirazredni osnovni šoli n a S p o d n j i 
P o 1 s k a v i s trirazredno podružnico n a P r a g e r -
s k e m eno mesto za učitelja in eno mesto za uči
teljico; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v T i n j u mesto 
šolskega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. V e n 
c e s 1 u eno mesto za učiteljico. 

Vin. S r e z M a r i b o r - i l e v i b r e g : 
1.) na šestrazredni osnovni šoli p r i Sv. A n i 

T S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za učitelja 
in eno mesto za. učiteljico; 

c a h eno mesto za učiteljico; 
7.) na petrazredni osnovni šoli p r i M a r i j i 

S n e ž n i eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

8.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
p r i Sv. R u p e r t u v S l o v e n s k i h g o r i c a h 
eno mesto za učiteljico; 

9.) na štirirazredni osnovni šoli n a S l a d k e m 
v r h u eno mesto za učitelja ali za učiteljico; 

10.) na dvorazredni osnovni šoli v Z i t e č k i 
v a s i eno mesto za učiteljico. 

IX. S r e z M u r s k a S o b o t a : 
1.) na enorazredni državni osnovni šoli v A d r i -

j a n c ih mesto šolskega upravitelja; 
2.) na štirirazredni državni osnovni šoli v B a -

k o v c i h eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

3.) na enorazredni državni osnovni šoli v B r e -
z o v c i h mesto šolskega upravitelja; 

4.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v C a n k o v i eno mesto za učitelja ali za učiteljico; 

5.) na trirazredni državni osnovni šoli v G e d e -
r o v ci h mesto šolskega upravitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

6.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G o r n j i L e n d a v i eno mesto za učiteljico; 

7.) na štirirazredni državni osnovni šoli v K r u -
p 1 i v n i k u eno mesto za učitelja ali za učiteljico; 

8.) na štirirazredni državni osnovni šoli v K u -
zd o b i l a n u mesto šolskega upravitelja, eno mesto 
za učitelja in eno mesto za učiteljico ali dve mesti 
za učiteljici; 

9.) na štirirazredni državni osnovni šoli v M a r 
k o v c i h eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

10.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
M a r t j a n c i h eno mesto za učiteljico; 

te.ja in eno mesto za učiteljico; 
14.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored 

nico p r i Sv. L o v r e n c u v S l o v e n s k i h g o 
r i c a h eno mesto za učitelja; 

15.) na štirirazredni osnovni šoli v M a j š p e r g u 
eno mesto za učiteljico; 

16.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv. M a r j e t i n i ž e P t u j a eno mesto 
za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

17.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama p r i Sv. M a r k u n i ž e P t u j a eno 
mesto za učitelja in dve mesti za učiteljci; 

18.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv. M i k l a v ž u eno mesto za učiteljico; 

19.) na dvorazredni osnovni šoli v N a r a p l j a h 
eno mesto za učiteljico; 

20.) na šestrazredni osnovni šoli v N o v i c e r 
it v i eno mesto za učiteflja in eno mesto za- učite
ljico; 

21.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v O r m o ž u eno mesto za učiteljico; 

22.) na štirh-azredni osnovni šoli, n a P o l e n -
š a k u eno mesto za učiteljico; 

23.) na štirirazredni osnovni šoli n a P t u j s k i 
g o r i eno mesto za učitelja ali za učiteljico; 

24.) na šestrazredni osnovni šoli v P t u j u - o k o -
l i c i eno mesto za učitelja; 

25.) na štirirazredni osnovni šoli n a R u n č » eno 
mesto za učitelja ali za učiteljico; 

26.) na štirirazredni osnovni šoli v S v e t i n j a h 
eno mesto za učiteljico; 

27.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv. T o m a ž u eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

28.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv. U r b a n u eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

29.) na šestrazredni osnovni šoli p r i V e l i k i 
N e d e l j i eno mesto za učiteljico; 

30.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored-
Sv. V i d u p r i P t u j u eno mesto za 

11.) na sedemrazredni rimsko-katoliški osnovni 
šoli v P e r t o č i eno mesto za učitelja in eno mesto j m - c o p T j 
za učiteljico; j učiteljico; 

12.) na štirirazredni državni osnovni šoli v S e r - j 31.) n a štirirazredni osnovni šoli v V u x b e r g u 
d i c i eno mesto za učiteljico; j c n 0 m e s t o za učitelja aH za učiteljico; 

šoli v Z a v r č u eno 13.) na dvorazredni državni osnovni šoli v S t a - j 3 2 ^ n a petrazredni osnovni 
mesto za učiteljico; 

33.) za s r e z P t u j eno m e s t o s r e ä k e g a 
p o m o ž n e g a u č i t e l j a . 

šoli 
n j e v c 1 h mesto šolskega upravitelja; 

14.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni 
p r i Sv. J u r i j u eno mesto za učiteljico; 

15.) na dvorazredni državni osnovni šoli v T e 
sa n o v c i h mesto šolskega upravitelja; 

16.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T i š i n i eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

17.) na petrazredni državni osnovni šoli v V i 
d o n c i h mesto šolskega upravitelja, eno mesto za 
učitelja in eno mesto za učiteljico; 

18.) na dvorazredni državni osnovni šoli v V u č j i 
g o m i l i mesto šolskega .upravitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

; 19.) na trirazredni državni osnovni šoli v Ž e -
navil j ah mesto šolskega upravitelja in eno mesto 
za učiteljico. x s r e z P t u j : 

1.) na šestrazredni csnnmi šoli /. eno vzpored
nico p r i Sv. A n d r a ž u v H a l o z a h eno mesto 
za učiteljico; 

2.) mi štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. A n 
d r a ž u v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za 
učiteljico; 

3.) na sedemrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama p r i Sv. B a r b a r i v H a l o z a h eno 
mesto za učiteljico; 

4.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. B o 1 -
f e n k u n a K o g u eno mesto za učiteljico; 

5.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. B o l -
f e n k u v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto 
za učiteljico; 

6.) na petrazredni osnovni šoli n a B r e g u p r i 
P t u j u eno mesto za učitelja; 

7.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v C i r k o v c a h eno mesto za učiteljico: 

8.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. D u h a 
v H a l o z a h mesto šolskega upravitelja in eno 
mesto za učiteljico: 

XI. S r e z S l o v e n j g r a d e c : 
1.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. A n -

d r a ž u p r i V o i l ' e n j u mesto šolskega upravitelja 
in eno mesto za učiteljico; 

2.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. F l o 
r i j a n u v D o l i č u eno mesto za učitelja' ali za 
učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoli v St. 11 j u p r i 
V e l e n j u eno mesto za učiteljico; 

4.) na štirirazredni osnovni šoli v Št. J a n ž u 
p r i D r a v o g r a d u eno mesto za učitelja alla za 
učiteljico; 

5.) na trirazredni osnovni šoli v Št. J a n ž u 
n a V i n s k i g o r i eno mesto za učiteljico; 

6.) na enorazredni osnovni šoli n a P1 e š i v c u 
mesto šolskega upravitelja; 

7.) na enorazredni osnovni šoli v R a z b o x j u 
mesto šolskega upravitelja; 

8.) na enorazredni osnovni šoli v Š m i k 1 a v ž it 
p r i S l o v e n j g r a d c u mesto šolskega upravi
telja; 

9.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama v V e l e n j u eno mesto za učitelja; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v Š t. V i d u n a d 
V a 1 d e k o m mesto šolskega upravitelja. 

XII. S r e z Š m a r j e p r i J e l š a h : 
1.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 

v D ob j u mesto šolskega upravitelja, eno mesto za. 
učitelja in eno mesto za učiteljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. F l o r i -
j a n u ono mesto za učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoK z eno vzporednico 
v K o p r i v n i c i eno mesto za učiteljico; 
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4.) na štirirazredni osnovni šoli v K o s t r i v-

n i č i eno mesto za učiteljico; 
5.) na trirazredni osnovni šoli v K o z j e m eno 

mesto za učiteljico; 
6.) na, petrazredni osnovni šoli z dvema vzpored

nicama p r i Sv. K r i ž u p r i R o g a š k i S l a t i n i 
ono mosto za učitelja; 

7.) na đvorazređni osnovni šoli v L o k i p r i 
Ž u s m u mesto šolskega upravitelja; 

8.) na đvorazređni osnovni šoli v 01 i in j u eno 
mesto za učiteljico; 

9.) na đvorazređni osnovni šoli v P e č i c a h 
mesto šolskega upravitelja: 

10.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. P e t r u 
n a M e d v e d o v e m s o lu eno mesto za učiteljico; 

11.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
p r i Sv. P e t r u pori S v e t i m i g o r a m i dve 
mesti za učiteljici; 

12.) na štirirazredni osnovni šoli v P i 1 š t a n j u 
•eno mesto za učiteljico: 

13.) na trirazredni osnovni šoli v P od s r e d i 
eno mesto za učiteljico; 

14.) na štirirazredni osnovni šoli v P r e v or j u 
dve mesti za učiteljici; 

15.) na šestrazrcdni osnovni šoli v R o g a š k i 
S l a t i n i eno mesto za učiteljico; 

16Л na štirirazredni osnovni šoli v R o g a t c u 
eno mesto za učitelja; 

17.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. R o k u 
o b S o 11 i eno mesto za učiteljico; 

18.) na štirirazredni osnovni šoli z eno vzpoTcd-
nico v S l i v n i c i p r i C e l j u eno mesto za uči
telja in dve mesti za učiteljici; 

19.) na štirirazredni osnovni šoli v S t o p e r c a h 
-eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico ali 
dve mesti za učiteljici: 

20.) na sedemrazrcdni osnovni šoli s štirimi vzpo
rednicami v Š m a r j u p r i J e l š a h eno mesto za 
učitelja, in eno mesto za učiteljico; 
. 21.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. Š t e 
f a n u mesto šolskega upravitelja in eno mesto, za 
učitoljieo; 

22.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. V i d u 
p r i G T o b e l n e m eno mesto za učiteljico; 

23.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. V i d u 
p r i P l a n i n i mesto šolskega upravitelja in ono 
mesto za učiteljico; 

24.) na đvorazređni osnovni šoli v V i т š t a n j u 
-mesto šolskega upravitelja in eno 'mesto za učite
ljico: 

25.) na štirirazredni osnovni šoli v Z i b i k i dve 
mesti za učiteljici; 

26.) na. petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v ?, e t a. 1 a h mesto šolskega upravitelja in eno me
sto za učiteljico: 

27.) na đvorazređni osnovni, šoli v Ž u s m u mesto 
šolskop-a upravitelja in eno mesto za učiteljico. 

Prosilci (prosilke), ki se jim je priznala stalnost 
v državni službi po členih 16. in 18. uradniškega 
zakona, naj vlože prošnje, nasilovljene na ministrstvo 
za prosveto, pri svojem šolskem upravitelju, in sicer 
za vsako službo posebe, ter naj prilože službeno 
razpredelnico, v kateri j« navesti tudi s k u p i n o 
in k a t e g o r i j o , izpričevalo zrelosti in izpriče
valo učne usposobljenosti v izvirniku ali v sodno 
overovljenem prepisu, izpisek iz uslužbenskega Ksta 
o dosedanjem zaporednem službovanju in o vseh do
sedanjih bolezenskih in drugih dopustih, overovljen 
po šolskem upravitelju, odnosno s/reskem šolskem 
nadzorniku, in zdravniško izpričevalo, če prosilec še 
ni po razpisu stalno nameščen, 
n a j k e e n e j e d o d n e 10. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 

Solski upravitelj jih odpošlje v dveh dneh svo
jemu sreskemu poglavarju, ta pa po vpisu službene 
ocene onemu sroskemu poglavarju, v čigar področju 
je razpisana služba. 

Pristojni sreski poglavar sestavi razpredelnico 
(kompetenčno tabelo) prosilcev (prosilk), ki jo pred
loži z vsemi prošnjami velikemu županu mariborske 
oblasti v Mariboru 
najkesneje do dne 2 0. januarja 1929. 

Predložiti je treba tudi negativna poročila. Ne
dostatno opremljene ali prepozno vložene prošnje 
se ne bodo vpoštevale. 

Prošnje je treba opremiti s kolkom za 5 Din, 
vsako prilogo, razen službene razpredelnice, pa s 
kolkom za 2 Din, če priloga še ni kolkovana. Kolek 
za rešitev se bo zahteval ob morebitnem imenovanju 
dotiinega prosilca (dotične prosilke). 

T M a r i b o r u , dne 8. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A 1—5299 ex 1928. 

Razglas. 
Ker se je dogodilo, da so neupravičene osebe po

birale javne davščine izven prostorov davčnega 
urada (davčne uprave), ponavljam naslednji r a z 
g l a s : 

Plačilo javnih davščin je v e 1 j a. v n o za državo 
s a m o, če se izvrši ali v prostorih davčnega urada 
(davčne uprave), in to le proti pobotnici, ki jo 
s v o j c i - o č n o p o d p i š e t a d v a uradnika, ime
novana v razglasu, ki je nabit na vidnem mestu v 
vsakem davčnem uradu, ali pa na pošti s poštno 
položnico proti prejemnemu potrdilu poštnega funk
cionarja. 

Glede plačevanja javnih davščin v r o k e d a v č 
n e g a e k s e k u t o r j a pa v e l j a č l e n 7. ured
be ministra za finance o postavljanju davčnih ekse-
kutoTJev, Uradni list z dne 8. januarja 1921., št. 5/2, 
po kateri sme sprejeti davčni eksekutor od enega 
dolžnika n a j v e č d o D i n 2 5—, to pa le proti 
priznanici iz svojega bloka. 

Kdor bi uporabil drugega posrednika ali pa ne 
v mejah tu navedenih predpisov, je sam odgovoren 
za posledice nepravilno opravljenega plačila proti 
državi. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1928. 

Delegat: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Pr Vn 92/28—2. ~~~* "~* 2419 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Deželno sodišče v Ljubljani je razsodilo na pred
log državnega pravdništva: 

Vsebina tiskovino «Kmetski list» št. 49 z dne 
5. decembra 1928. utemeljuje v članku: «Beograjski 
salomoni» v vsem obsegu, ne pa. tudi v članku: 
«Šiba božja» od besed: «In ker KDK» do besed: 
«zvaliti odgovornost», pregrešek po členu 53. za
kona o tisku. 

Po členih 19. in 21. zakona o tisku potrjuje so
dišče prepoved razširjanja in prodajanja navedene 
tiskovine, izvršeno po državnem pravdništvu v 
Ljubljani, ter odreja, da je uničiti vse izvode te tisko
vine, razveljavlja pa prepoved razširjanja in pro
dajanja gflede članka: «Šiba božja». 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1928. 

U 305/28—10. 2416 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 28. septembra 1928., da je Ivan R ö t h e l , 
50 let star, posestnik, gostilničar in trgovec na Pla
nini št. 21, kriv prestopka po členu 8. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije, storjenega s tem, da je zahteval spo
mladi in poleti 1928. na Planini v svoji trgovini 
za kilogram soli 4 Din, za liter petroleja 9 Din, za 
kilogram Franckove cikorije 25 Din, za male sveče 
po 2-50 Din, torej za živiljenske potrebščine višjo 
ceno. nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček, kateri nikoli ne sme biti večji 
od 25 %. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 8. navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 100 dinarjev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 2 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek III., 
dne 28. novembra 1928. 

S 24/28—2. 2418 

Konknrzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Jožeta P e t k a , 

neprotokoliranega trgovca v Vrhpolju št. 43 pri 
Kamniku. 

Konkurzni komisar: Ivan Hutter. deželnosodni 
svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Kam
niku. 

Upravnik mase: dr. Fran Trampuž, odvetnik v 
Kamniku. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Kam
niku dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih. Ogla-
sitveni rok do dne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . Ugoto
vitveni narok pri imenovanem sodišču dne 2 1 . f e 
b r u a r j a 1 9 2 9. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 3. decembra 1928. 

S 12/28—114. 2417 
Sklep. 

Konk.urzna stvar Franca S t a r č i č a in Marije 
S t a r č i č e v e , trgovcev v Mariboru. 

Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku z dne 
29. novembra 1928. pri okrožnem kot trgovinskem 
sodišču v Mariboru med prezadolžencema Francem 
Starčičem in Marijo Starčičevo in njiju upniki za 
30%, se po § 152. k. r. potrjuje. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek L, 

dne 6. decembra 1928. 

S 16/28—46. 2427 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prczadolženec: Josip K o š i r , trgovec v Mari

boru, Aleksandrova cesta št. 45. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezado.lženec, se določa narok 
na dan 17. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob desetih pri tem 
sodišču v sobi št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IIL, 
dne 8. decembra 1928. 

S 4/28—28. B4S4 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: Z a p u š č i n a p o F r a n c e t u 
S k r a b a r j u v Višnji gori. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sMepom apr. š t 
S 4/28—5 o imovini te prezadolženke, je po § 157 
k. r. odpravljen, ker s© je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek L, 

dne 4. decembra 1928. 

C I 137/28—1. 
OkHc 

2421 

Državni zaklad kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev je vložil po finančni prokuraturi v Ljubljani 
zoper Franceta G o d c a , bivšega orožnižkega titu-
larnega kaplarja pri orožniSki postaji v Lučah pri 
Ljubnem, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
789 Din 96 p s pripadM. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
28. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Franceta Godca neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Franc Mux, višji sodni oficial 
v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 5. decembra 1928. 

C 180/28—5. 2413 

Oklic 
Hranilnica in posojilnica v Podsredi, ki jo za

stopa dr. Fran Kloar, odvetnik, v Kozjem, je vložil« 
zoper Ivana K l a k o č e r j a in Ano K l a k o t e r -
j e v o, oba posestnika v Velikem kamenu št. 6, 
tožbo zaradi 6145 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
20. d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče obeh tožencev neznano, 

se jima postavlja za skrbnika Anton Špec, sodni 
poduradnik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 4. decembra 1928. 

C 799/28—2. 
Oklic. 

2414 

Štefan Sbtifl, trgovec v Jenneradorfu (Burgen-
land, Avstrija), ki ga zastopa dr. Mildós Pintér, od-
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vernik v Murski Soboti, je vložil zoper Karla M a 
t u s a , trgovca, Felsomarâcz u. p. Ivâncz (okraj 
Könnend na OgTskem). tožbo zaradi 2920 Din s pri-
padkL 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8. d e e e m b r a 1 9 2 8. 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je sedanje bivališče Karla Matusa neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Friderik Fleck, od
vetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 21. novembra 1928. 

C 807/28—1. 2 4 1 6 

Oklic 
«Jugoslavija», splošna zavarovalna družba v 

Beogradu, ravnateljstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
je. vložila zoper Kolomana J a k i š o vi. Scila št. 159, 
sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 455 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Kolomana Jakiše neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšček, od
vetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 21. novembra 1928. 

E 700/28—7. ' 239б 

Dražbeni oklic 
Dne 7. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Studor, 
vi. št. 29 (hiša št. 13 v Studom z gospodarskim po
slopjem in 30 zemljiških pared) . 

Cenilna vrednost: 71.551 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 2885 Din; najmanjši ponudek: 47.701 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri v e r i 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j« 
nabit na uradni deski tega eodišca. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 3. decembra 1928. 

Št. 8187. 2428 

Razglas. 
H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v Š m a r j u , 

registrovana zadruga / neomejenim jamstvom v 
Šmarju pri Jelšah, jo o p r o š č e n a p l a č e v a n j a 
o n i h t a k s , ki so navedene v naredbah ministra 
za finance z dne 25. decembra 1923., št. 43.322, in 
z dne 8. decembra 1925., št. 84.559 («Službene No
vine» z dne 31. decembra 1923., št. 300. in z dno 
22. februarja 1926., št, 40 — Uradni list z dne 7. ja
nuarja 1924., šf. 3/1. in z dne 6. marca 1926., 
št. 94/21), dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, 
dne 7. decembra 1928. 

D. št. 2411/28. 2385 3—2 

Razglas o licitaciji. 
Poštna hranilnica, podružnica v Ljubljani, raz

pisuje po nalogu gospoda ministra za pošto in tele
graf G. D. br. 6065 z dne 10. novembra 1928. na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu javno pismeno dražbo za dobavo raz
nih inventarnih predmetov (pohištva) v skupni pro-
računjeni vsoti 184.970 Din. 

Dražba se bo vršila, dne 1 0. j a n u a r j a 1 9 2 9. 
ob enajstih pri direkciji poštne hranilnice, podruž
nice v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 7, I. nad
stropje, soba št. 20. 

Pogoji se lahko vpogledajo ali kupijo pri eko-
nomatu poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 
Jamčevina 5%. (za inozemce 1 0 % ) se mora po
ložiti najkesneje do desetih na dan dražbe pri bla
gajni poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 

Direkcija poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani, 

dne 29. novembra 1928. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

2420 3 - 1 p o z i v upnikom. 
Firma: T e r m o t e h n i č k i z a v o d i , d. d. v 

Račjem pri Mariboru, je prešla po soglasnem sklepu 
delničarjev na občnem zboru z dne 5. decembra 1928. 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanima likvidatorjema najpozneje do dne 1 5. j a -
n n a r j a 1 9 2 9. 

V R a č j e m p r i M a r i b o r u , dne 7. decem
bra 1928. T . . . , . 

L i k v i d a t o r j a : 
Fran Gogala s. i. in Franc Jerebic s. r., 

oba v Mariboru. 

E 540/28. 2398 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ložnice, vi. št. 67. 

Cenilna vrednost: 18.492 Din 60 p; vrednost pri-
teklin: 215 Din; najmanjši ponudek: 12.329 Din. 

Pravice, k i ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dne 10. novembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Št. 7350. 

Razglas. 
2412 

Lovi občin Č r n e g a p o t o k a , P o l o m a in 
Ž e 1 j n sa bodo oddajali v zakup na javni dražbi dne 
1 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih pri »reškem po
glavarju v Kočevju v sobi št. 5, kjer se tudi lahko 
vpogledajo dražbeni pogoji. Zakupna doba bo tra
jala pri Črnem potoku in Željnali od dne 1. februarja 
1929. do dne 31. marca 1934.. pri Polomu pa od dne 
1. februarja 1929. do dne 31. marca 1933. 

V K o č e v j u. dne 30. novembra 1928. 

Sreski poglavar: vladni svetnik Loger s. ». 

Razne objave. 

2376 3—3 Poziv upnikom. 
« S a m o p o m o č » , gospodarska zadruga javnih 

nameščencev in vpokojencev v Radovljici, je prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj, prijavijo terjatve r treh 
mesecih, ker bi se sicer njih poznejše prijave ne 
vpoštevale. 

V R a d o v l j i c i , dne 30. novembra 1928. 

L i k v i d a t o r j i : 
Janez Hribovšek s. r., Antonija Fister s. r., 

Ivan Zobec s. r. 

2380 3 - 3 O b j a v a . 

Izgubil sem uradno legitimacijo št. 538 a dne 
12. marca 1923., Id mi jo je izdal oblastni inspek
torat finančne kontrole v Ljubljani. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Franc Mozetič s. r., ,* 
podpreglednik finančne kontrolo 

na Jesenicah (Gorenjsko). 

2381 3 - 3 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo iz leta 1928., ki 

mi jo je izdal oblastni inspektorat finančne kontrole 
v Ljubljani. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Maks Udir s. r., 
preglednik finančne kontrole 

na Jesenicah (Gorenjsko). 

Št. 851—prež—28. 3—3 

Razpis. 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani razpisuje n a tehnični fakul
teti a s i s t e n t s k o m e s t o e l e k t r o t e h -
n i č n e s t r o k e . 

Pogoj: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke t, opravljenim drugim 
diplomskim izpitom in končana vojaška služba. 

Kompetenti naj pošljejo prijave rektoratu uni
verze v Ljubljani d o dne 8. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 

Prijave je treba opremiti z listinami po členu 12. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih1 državnih 
uslužbencih. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov In 
Slovencev v Ljubljani, 

dne 26. novembra 1928. 

Rektor: Vidmar s.r. 

2422 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 30. novembra 1928. 
A k t i v a . Dinarjev 

Metalna podloga" 375,429.397-64 
Posojila 1.659,833.071-53 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 292,114.603-52' 
Dolg države 2.966,866.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168— 
•Saldo raznih računov . . . . • 523,730.045-57 

9.018,514.188-96 
P a s i v a . 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000«— 

Rezervni fond ll,513.1<73-57 
Novčanice v obteku . . . . . . 5.597,566.350— 
Državni račun začasne zamene . . 292,114.603-52 
Terjatve države po raznih računih 227,069.015-05 
Razne obveznosti 638,818.013-82 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,877.163--
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde . . .. . - 88,056.870-— 

9.018,514.188-96 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 26 dinarjev, dolar za 6 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank aa 
en dinar, dinar v kovanem erebru za en dinar itd. 

2391 «Kovina», 
prva jugos lovanska meta lurg ična industrija,, 

d. d. v Mariboru. 

Bilanca 
Aktiva. Z dne 3 1 . decembra 1927. Pasiva. 

Blagajna 
Vrednostni 

papirji 
Rimese 
Dolžniki 
Zaloge 
Investicije*.. 
Račun izgube 

in dobička za 
leto 1925. . . 

Din 

63.049 

11.670 
105.829 

5,141.166 
5,440.488 
4,893.655 

1,820.374 97 

Delniška glav
nica 

Upniki 
Akcepti 
Finančni kre

diti 
Dobičekvletu 

1927 

Din 

3,750.000 
1,705.922 
4,841.017 

7,132.243 

47.051 

19 
67 

35 

17.476.235I091 17,476.235 09| 
* Premičnine Din 2,950.845 90 

Nepremičnine . 1,942.809-75 
Din 4,893.655-65 

Račun i zgube in dob i tka 
Izgnba. z dne 3 1 . decembra 1927. Dobitek. 

Režije 
Dvomljive ter-

Dobičekvletu 
1927 

Din 

4,838.362 

136.733 
392.144 

47.051 
5,414.291 

P 
20 

J 
14j 
48 

35J 
17: 

Kosmati dobi
ček 

~ \ 

Din 

5,414.291 

5,414.291 

P ' 

17 

17 
I V M a r i b o r u , dne 31. decembra 1927. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tleka in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov m Slovencev. 

VTR A YlltT¥ 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n a : 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razglasi upravnega sodišča za Slovenijo s Prekmurjem. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Razglasi raznih uradov io oblastev. 
Št. 15.000. Razglas. 

Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani razglaša po 
členu 11. naredbe gospoda ministra za trgovino in industrijo z dne 
27. junija 1928., št. 14.402/111., o legitimiranju trgovcev, industrijcev, obrt
nikov in njih potnikov, kadar zbirajo naročila, in o izdajanju legitimacij 
za trgovinske potnike (Uradni list z dne 24. avgusta 1928., št. 289/81), 
da je izdala v razdobju od dne 19. avgusta do dne 19. novembra 1928. 
naslednje nove legitimacije: 

Šte
vilka 

legiti
macije 

J2JL-
1 » Oi 

& 

7 

8 

9 

10 

l l 

12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26. 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

Dan izdaje Ime in bivališče 
lastnika legitimacije Naslov firme 

20. Vili. 1928.1 

20. Vili. 1928.! 
i 

20. Vili. 1928.Î 
20. Vili. 1928.1 

20. VIII. 1928. 

20. VIII. 1928. 
20. VIII. 1928. 

20. VIII. 1928. 

20. Vili. 1928. 

20. Vili. 1928. 

20. Vili. 1928.' 

20. Vili. 1928. 

20. Vili. 

21. Vili. 

21. Vili. 
21. Vili. 
21. Vili. 
21. Vili. 
21. Vili. 

21. Vili. 

21. Vili. 

21. Vili. 

21. Vili. 

22. Vili. 

22. Vili. 

1928. 

1928. 

1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 

1928. 

1928. 

1928. 

1928. 

1928. 

1928. 

23. Vili. 1928.! 
i 

23. Vili. 1928.J 

23. Vili. 1928.1 

23. Vili. 1928.Ì 
23. Vili. 1928.: 

23. Vili. 1928. 

Urek Franc, Ljubljana. \ 

Totoyic Vladimir, Ljubljana. 

Kocijan Ivan, Ljubljana. 
Korbar Stanko, Ljubljana- ' i 

Zgornja Šiška. | 

Dergas Ivan, Ljubljana. ' 

Barborič Ciril, Ljubljana. 
Kovačič Julko, Ljubljana. '. 

Šturm Andrej, Ljubljana. 

Dolničar Franc, Ljubljana. \ 

Laznik Viljem, Ljubljana. I 

j 
Bednar Karel, Ljubljana. j 

Florjančič Stane, Šmartno pri i 
Litiji. j 

Wolfram Pajo, Subotica. 

Seljak Karel, Ljubljana. j 

König R. A., Ljubljana. 
Oreiner Stjepan, Zagreb. | 

Franki Aleksander, Zlatar. 
Klajić Branko, Subotica. ! 
Kačar Drago, Ljubljana. 

Ing. Miljutin Nikolaj, Ljub
ljana. 

Ing. Miljutin Nikolaj, Ljub
ljana. 

Kovač Fran, Ljubljana. 

Božič Mirko, Ljubljana. 

Zura Marijan, Novo mesto. 

Sadar Vinko, Ljubljana. 

Pečko Franc, Maribor. 

Fischer Josip, Osijek. 

Fischer Josip, Osijek. 

Križ Oton, Ljubljana. 
Pastuovič Jakob, Ljubljana. 

Sark Ernest, Ljubljana. 

23. VIII. 1928. Iglic Avgust, Ljubljana. 

Oolob & Ko., tovarna kemičnih 
izdelkov Ljubljana-Vič. 

Kolinska tovarna hranil, d. d.. 
Ljubljana. 

Isti. 
Emerik Zelinka, veletrgovina 
žganja in tvornica špirituoz, 

Ljubljana. 
M. Tičar, trgovina s papirjem 

in galanterijo, Ljubljana. 
Isti. 

J. Medved, trgovina z manu
fakturo, Ljubljana. 

„Pekatete", družba z o. z., to
varna testenin, Ljubljana. 

Dolničar & Richter, tovarna 
voščenih izdelkov, Ljubljana. 

Medič-Zankl, tovarna olja, la
kov in barv, družba, z o. z., 

Ljubljana. 
Pipan & Cie., d. z o. z., trgo
vina z olji in kemikalijami, 

Ljubljana. 
J. Razboršek, izdelovanje čev
ljev na veliko, Šmartno pri Li

tiji. 
J. Grobglnik, trgovina z manu

fakturo, Ljubljana. 
Kolinska tovarna hranil, d. d., 

Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Tvornica žitne ,,Jaro-kave" (Ju
stina Roje), Ljubljana - Moste. 
Dr. A. Kansky, kemična tvornica, 

Zaboršt-Dol pri Ljubljani. 
Znanstveni zavod prof. dr. F. 

Brösslerja, d.d., Ljubljana. 
Konfekcijska industrija Josip 

Ivančič, Ljubljana. 
„Totra", družba z o. z., Ljub

ljana. 
Povh & Medic, industrija pe

rila, Novo mesto. 
I. kranjska mehanično-avtoma-
tična tvornica pletenin in tkanin 

Hribar Dracrotin, Ljubljana. 
Slavenska amerikanska petrolej

ska družba z o. z., Maribor. 
Ciril Vajt, tovarna pletenin, 

Kranj. 
Kocbek Edmund, tovarna perila, 

Kranj. 
Celjska milarna, d. z o. z., Celje. 
Fr. Ševčik, trgovina orožja, mu-

niciie itd., Ljubljana. 
Premelč L, specijalna veletrgo
vina svilenih in volnenih robcev, 
šerp in modnega blaga, Ljub

ljana. 
Jos. Kune & Cie, tovarna plete

nin, Ljubljana. 

Šte
vilka 
legiti
macije 

Dan izdaje Ime in bivališče 
lastnika legitimacije Naslov firme 

33 

34 
35 

56 
57 

73 

23. Vili. 1928.1 Kos Friderik, Ljubljana. 

23. VIII. 1928. 
,23. VIII. 1928. 

36 '24. VIII. 1928. 

37 I24. VIII. 1928. 
i 

38 '24. Vili. 1928. 
,39 Ì25. Vili. 1928. 

1 

40 !25. VIII. 1928. 

41 [25. Vili. 1928. 

Saniakovlja Ašer, Sarajevo. 
Kunc Reinhold, Ljubljana. 
Paulič Artur, Ljubljana. 

Puc Rudolf, Ljubljana. 

Rožanc Franc, Ljubljana. 
Demšar Vinko, Ljubljana. 

Felber Hinko, Ljubljana. 

Likar Ladislav, Ljubljana. 

42 p.b. VIII. 1928 
i _ 

43 -25. Vili. 1928.1 LavrenčičPavel, Kranj. 

j Pečni': Josip, Slcžice pri Ljub
ljani. 

44. '25. 
45 Ì25. 

VIII. 1928. 
VIII. 1928. 

46 25. 
I 

Vili. 1928, 

47 125. VIII. 1928. 

48 |25. 
49 I25. 
50 ,27. 

VIII. 1928 
VIII. 1928, 
Vili. 1928 

51 !27. VIII. 1928.! 

52 |27. Vili. 1928.' 

Vokič Simon, Prijedor. 
Preatoni Ambrož, Celje. 

Šiler Avgust, Ljubljana. 

Dr. Riha Alberi. Celje. 

Gröger Kurt, Celje. 
Wilfling Ferdinand, Celje. 

Jost Karel, Celje. 
Planine Oton, Celje. 

Rotar Andrej, Ribnica. 

53 Ì27. VIII. 1928.! Milosevic Bož. J., Ljubljana. 

54 27. VIII. 1928.; Martin Ferdo, Ljubljana. 

55 127. 

58 !27. 
59 |27. 

60 !27. 
61 :28. 

Vili. 1928.1 
VIII. 1928.' 
VIII. 1928.; 

VIII. 1928. 
VIII. 1928. 

I 

Skušek Rudolf, Maribor. 
Vajdič Ivan, Split. 

Vrhunec Valentin, Ljubljana. 

! Moor Viktor, Ljubljana. 
i Glavič Stanko, Ljubljana. 

VIII. 1928. j Bernik Alfred, Ljubljana. 
Vili. 1928.' Diamant Berta, Zagreb. 

62 [28. VIII. 1928. Pajk Stanko, Ljubljana. 

63 J28. VIII. 1928.' Svete Martin, Ljubljana. 
64 i28. VIII. 1928.1 Strlič Edvard, Žiri. 

28. VIII. 1928. Dr. Ender Hans, Količevo pri 
J Domžalah. 

28. VIII. 1928.; Ing. Abram Avgust, Zagreb. 
28. VIII. 1928.; Waldinger Vilim, Zagreb. 

28. VIII. 1928.: Franchetti Zdenko, Ljubljana. 

28. VIII. 1928. Poljanec Viktor, Ljubljana. 

28. VIII. 1928.; Gaspari E., Ljubljana. 

65 

66 
67 

68 

69 

70 

71 

72 128. VIII. 1928. 

28. VIII. 1928. J/uga Rafael, Spodnja Hrušica 
pri Ljubljani. 

Lubšina Franc, Glince-Vič pri 
Ljubljani. 

Hirsch Štefan, Zagreb. 

Jos. Kunc & Cie., tovarna plete
nin, Ljubljana. 

Ist i 
Isti. 

I. Bonač sin, kartonažna tovar
na, Ljubljana. 

I. Slanovec, agentura za pro
dajo slik, Ljubljana. 

Isti. 
'-. J. Grobelnik, trgovina z manu

fakturo, Ljubljana. 
', „Adria" F. Šibenik, trgovina 8 
; kolonijalnim blagom, Ljubljana. 
1 Podlogar Vekoslav, trgovina s 
jspecenjo, kolonijalnim in mate-
| rijalnim blagom in delikatesami 
. na drobno in debelo ter trgovina 
; z živo in zaklano živino, Ljub

ljana. 
Isti. 

Milarna in svečama, d. d., 
Ljubljana. 

Isti. 
B. Pauer, d. z o. z., tovarna ke

ksov, biskvita itd., Ljubljana. 
Centralna vinarna, d.d., Ljub-

1 ljana. 
1 A. Westen, d. d., tovarna po

sode, Celje. 
Isti. 

j Isti. 
! D. Rakusch, trgovina z želez-
1 nino, Celje. 
i . I s t i -
• Picek Ciril, trgovina z lesom, 

Ribnica. 
! „Nova Jugometalija", družba z 
! o. z. za izdelovanje pločevinastih 
j izdelkov, Ljubljana. 
Vaso Petričič nasi. J. Samec, 

i trgovina z galanterijo, Ljub-
'• ljana. 
: isti. 
j Isti. 
i „Proja", d. z o. z., velepražarna 
, in kemična tovarna, Ljubljana, 
i Isti. 
; Kernc & Favai, trgovina s ko
lonijalnim blagom na debelo, 

Ljubljana. 
Isti. 

! Peter Pire & Co., družba z o. z., 
tovarna perila, Ljubljana. 

„Mana", tovarna kanditov, 
družba z o. z., Ljubljana. 

! Isti. 
Strlič Jakob, čevljarski obrt, 

i Žiri. 
Ljudevit Marx, tovarna lakov, 

d. d., Domžale. 
Isti. 

: D. Rakusch, trgovina z želez-
I nino, Celje. 
; Iv. Bonač, veletrgovina s papir

jem, Ljubljana. 
j F. Hann & Comp., zavod za 
I proizvodnjo kozmetičnih prepa-
i ratov, Ljubljana, 
i Nikisbacher & Smrkolj, vele-
j trgovina z deželnimi pridelki in. 
i mlevskimi proizvodi, Ljubljana. 

Isti. 

28. VIII. 1928. 

74 128. Vili. 1928, 

Isti. 

Rosner Josip, Budapest. 

j Carl Pollak, d.d., tovarna us-
!nja in usnjatih izdelkov, Ljub

ljana. 
: Isti. 
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macije 

Dan izdaje Ime in bivališče 
lastnika legitimacije Naslov firme 

75 

76 

28. VIII. 1928, Milovanović Branko, Beograd i Hedžet & Koritnik, manufak
turna trgovina, Ljubljana. 

81 

82 
83 

84 

85 
86 

87 
88 

89 

90 
91 

28. VIII. 1928.J Heber Ludovik, Dobrava (ob- | 
1 čina Ormož). ! 

Praznik Stanko, Zagreb. j 
Očko Emil, Ljubljana. 
Godnov Mihael, Tržič. 

Došen Josip, Nova Kapela- | 
Batrina. j 

Pirnat Alojz, Ljubljana. j 

77 28. VIII. 1928J 
78 128. Vili. 1928.! 
79 ,28. Vili. 1928 
80 128. Vili. 1928. 

„Univerzal", razpošiljalnica, 
družba z o. z., Ljubljana. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

28. Vili. 1928.1 

28. VIII. 1928.! 
28. VIII. 1928.! 

Lindtner Ciril, Ljubljana. 
Lindtner Ciril, Ljubljana. 

29. VIII. 1928. Schwarz Anton, Zagreb. 

29. Vili. 1928.Ì Brumec Josip, Ljubljana. 
29. Vili. 1928.1 Goldfinger Samuel, Zagreb. 

29. Vili. 1928.Ì Trettier Franc, Muta. 
29. Vili. 1928.J Valentinčič Fran, Ljubljana. 

29. Vili. 1928.' Stopar Jurij, Mali Mengeš. 

29. VIII. 1928.! 
29. Vili. 1928J 

Oražem Ivan, Mali Mengeš. 
• Kumelj Alojzij, Ljubljana, 

92 !30. VIII. 1928.' 

93 
94 

30. VII:. 1928. 
30. Vili. 1928 

95 j30. Vili. 1928. 
96 ЈЗО. Vili. 1928. 

97 [30. Vili. 1928. 
98 130. Vili. 1928. 
99 .'30. Vili. 1928. 

100 i30. Vili. 1928. 
30. Vili. 1928. 
30. Vili. 1928. 
30. Vili. 1928. 
30. Vili. 1928. 

Wegschaider Hans, Maribor-
Krčevina. 

Leskovšek Vid, Maribor. 

I A. & E. Skabernè, trgovina z 
i manufakturo, Ljubljana. 

Isti. 
Chemo-Techna, d. z o. z., kemič-

| ni laboratorij. Ljubljana. 
' Feliks Urbane, trgovina z ma-
\ nufakturnim blagom, Ljubljana. 
; isti. 
i „Jadran", družba z o. z., indu-
jstrija dežnikov, Dolnja Lendava. 

Železarna Muta ob Dravi, 
i Ljudevit Marx, tovarna lakov, 
; d.d., Domžale. 
j Slamnikarska in klobučarska za-
j druga, r. z. z o. z., Mengeš. 

Isti. 
j „Cehojug", družba z o. z., im-
I port, agentura in komisija, 
! Ljubljana. 
i Guida Franc, trgovska agentura 
| in komisija ter trgovina z mate-
irijalnim in kolonijalnim blagom, 

Maribor. 
Isti. 

Ing. Friderik Richter, Maribor. : Skladišče Berndorf J. Richter, 
j trgovina Berndorf ovih proizvo-

101 
102 
103 
104 

105 
106 

107 
108 

Watzek Aleksander, Maribor. 
Terpinac Pero, Zagreb. 

Pejnović Milan M., Ruma. 
Male Tomo, Ljubljana. 

Dimič Mita, Zagreb. 
Popović Milutin, Split. 
Kocić Gjoko L, Sušak. 

Wirth Josip, Celje. 
Hain Robert, Zagreb. 

Bavdek Vekoslav, Ljubljana-
Moste. 

30. Vili. 1928. Belšak Josip, Brežice. 
30. VID. 1928.J Fefer Ivan, Kamnik (občina 

Preserje, davčni okraj Vrhnika) 
Hvala Gorazd, Ljubljana. 
Viderišek Josip, Ljubljaria. 

30. VIII. 1928, 
30. VIII. 1928 

109 30. VIII. 1928., 
] I 

110 30. Vili. 1928.1 

111 !30. VIII. 1928. 

112 30. Vili. 1928 
113 ;30. VIII. 1928, 

114 30. Vili. 1928 

115 ;30. Vili. 1928 

116 31. Vili. 1928. 
I 

117 |31. Vili. 1928. 

[ 

118 !31. Vili. 1928. 
119 |31. Vili 1928. 

120 31. Vili. 1928. 
i 

121 31. Vili. 1928. 

122 31. Vili. 1928. 

123 31. Vili. 1928. 

124 31. Vili. 1928, 
125 31. Vili. 1928. 

126 '31. Vili. 1928. 
127 31. Vili. 1928. 
128 31. Vili. 1928. 

129 '31. Vili. 1928. 
130 31. Vili. 1928. 
131 
132 

Belič Pavel, Ljubljana. 

Johan Helena, Maribor. 

Gaspari Karel, Maribor. 

Faninger Bruno, Maribor. 
Belihar Mirko, Ljubljana. 

Bartmes Peter, Linz. 

Amon Mirko, Ljubljana. 

Stepišnik Josip, Maribor. 

Borkanović Žarko, Graz. 

Borić Aleksander, Maribor. 
Samuda Viktor, Ljubljana-

Kodeljevo. 
Kobak Leopold, Dunaj. 

Engelman Albin, Ljubljana. 

dov, Maribor. 
Isti. 

Tvornica „Zlatorog", prej C. 
Bros, tovarna mila, Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Baraga Lud., trgovina s pisalni
mi in šivalnimi stroji, Ljub

ljana. 
Isti. 
Isti. 

Isti. 
T. Mencinger, trgovina s špece
rijskim blagom in delikatesami, 

Ljubljana. 
, Strojne tovarne in livarne, d.d., 

Ljubljana. 
| Johan Davorin, agentura in ko-
| misija, Maribor. 
j Gaspari & Faninger, tovarna 
; trikotaže in perila ter trgovina 
i z galanterijo, Maribor. 

Isti. 
j Belihar 8: Velepič, izdelovanje 
j bluz in damske konfekcije, Ljub-
i Ijana. 
i Ljudevit Marx, tovarna lakov, 
i d.d., Domžale. 
! Adolf Lorant, veletrgovina s ko-
j lonijalnim in špecerijskim bla-
! gom ter špiritom, Ljubljana. 
; Kocbek Edmund, tovarna perila, 
I Kranj 
j Sabothy Henrik, trgovina z ma-
; nufakturo in konfekcijo na de

belo, Maribor. 
\ Isti. 
; Poljanec Ivan, čevljarstvo, Se-
| benje (pošta Križe, Gorenjsko), 
i Tovarna dežnikov, d.d., Dolnja 
j Lendava. 
; Peteline Josip, trgovina z ga-
j lanteri jo, šivalnimi stroji in dvo-
| kolesi, Ljubljana. 
! Isti. 

31. VIII. 1928. 
131. VIII. 1928. 

133 

134 

135 

336 

1. IX. 1928. 

1. IX. 1928. 

1. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

Potočnik Franjo, Sv. Križ pri i 
Ljubljani i 

Spreitzer Matko, Ljubljana, j M. Spreitzer, trgovina s spece 
• rijskim in kolonijalnim blagom 

Ljubljana. . 
Spreitzer Janko, Ljubljana. 

Tomšič Drago, Tacen pri Ljub
ljani. 

Miljak Aleksa, Mostar. 
Koller Josip, Indjija. 

Peternel Martin, Duplica pri 
Kamniku. 

Znoj Franc, Velenje. 
Novaković Luka S., Ercegnovi. 
Lipovšek Ivo, Bosanski Brod. 
Lasetzky Božidar, Ljubljana. 

Papež Peter, Ljubljana. 

Bravničar Hinko, Kočevje. 

Bezjak Branko, Ljubljana. 

Kovačević Ivan, Zagreb. 

Isti. 
„Univerzal", razpošiljalnica, 

družba z o. z., Ljubljana. 
Isti. 
Isti ' 
Isti. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 

jM.Tičar (Ant. Sušteršič), zalo-
iga papirja in pisarniških po-
i trebščin itd., Ljubljana. 
: J. C. Mayer, trgovina z manu-
! fakturo, Ljubljana. 
i Ivan Pestotnik in drug, agen-
i tura in komisija, Ljubljana. 

I. kranjska mehanično-avtoma-
tična tvornica pletenin in tkanin 

Hribar Dragotin, Ljubljana. 
Medič-Zankl, tovarna olja, la
kov in barv, družba z o. z., 

Ljubljana. 
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138 

139 

140 
141 

142 

143 
144 

145 

146 
147 

148 

149 

150 

151 
152 

.153 

154 

155 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 
3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 
3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 
3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 
3. IX. 1928. 
3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

3. IX. 1928. 

Ime In bivališče 
lastnika legitimacije Naslov firme 

164 
165 

166 

167 

168 

156 
157 
158 

159 

160 

161 

162 

163 

3. 
3. 
4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

5. 

IX. 
IX. 
IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

1928 
1928 
1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928. 

IX. 1928. 
IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

Cvirn Stanko, Ljubljana. 

Jeza Franc, Maribor. 

Krek Henrik, Ljubljana. 

Strnad Anton, Ljubljana. 
Berglez Srečko, Zgornja Šiška 

pri Ljubljani. 
Bernot Vinko, Stranje pri Kam

niku. 
Lenac Vjenčeslav, Sušak. 

Mesaroš Danijel, Bačko Pe
trovo Selo. 

Vrenk Franc, Ljubljana. 

Petrič Albin, Ljubljana. 
Ivo Rudolf, Maribor. 

Čemažar Franc, Ljubljana. 

Zabukovec Franjo, Spodnja 
Zadobrova. 

Winkle Norbert, Sevnica. 

Schindler Ernest, Sevnica. 
Gruttschreiber Eduard, Sevnica. 

Greiner Leopold, Zemun. 

Šalamun Stane, Ljubljana. 

Jung Josip, Varaždin. 

Hiibl Ivan, Maribor. 
Zamuda Marko, Maribor. 
Zalesjak Dane, Ljubljaaa. 

Walland Robert, Ljubljana. 

Vidmar Rudolf, Stožice ori 
Ljubljani. 

Gömöry Aleksander, Ljubljana. 

Ključarič Milan, Maribor. 

Kugler Martin, Ljubljana. 

Verbič Franjo, Ljubljana. 
Bonča. Anton, Ljubljana-Zgor-

nja Šiška. 
Schar Emil, Zemun. 

IX. 1928. 
169 5. IX. 1928. 

170 

171 
172 
173 

174 

175 

176 
177 

178 

179 
180 

181 
182 

183 
184 
185 

186 

187 
188 

189 

190 

IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 

6. IX. 1928. 

Rayer Karl, Maribor. 

Horvat Nikola, Maribor. 
Vicié Ivo, Zagreb. 

5. IX. 1928. j Žižek Matilda, Maribor. 

Gosak Ivanka, Maribor. 
Gradišnik Magdalena, Maribor. 
Praprotnik Ivan, Slovenski Ja-

vornik. 

Canjko Herman, Ptuj. 

Umberger Anton, Ljubljana. 

Weilguny Avgust, Ljubljana. 
Kuhar Alojzij, Maribor. 

Gergens Rudolf, Škofja Loka. 

Steiner Mavro, Subotica. 
Oolles Adolf, Ljubljana. 

Goltes Lado, Ljubljana. 
Ogrizek Mirko, Maribor. 

6. IX 1928. 

6. IX. 1928. 
6. IX 1928. 

6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 
6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 
6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 
6. IX. 1928. 
6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 
6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 

6. IX. 1928. 

L. Mikuš, tovarna dežnikov, 
Ljubljana. 

Galanterija Jos. Martine, Ma
ribor. 

Gospodarska zveza, r. z. z o. z., 
trgovina z deželnimi pridelki, 
špecerijskim in kolonijalnim 

blagom, Ljubljana. 
Isti. 
Isti. • 

Milarna in svečama, d.d., 
! Ljubljana. 

Isti. 
, Ljubljanska komercijalna druž
b a z o. z., Ljubljana. (Pripom-
iba: Legitimacija je bila raz
veljavljena dne 24. oktobra 

1928., št. 13.493.) 
; Ant. Krisper, trgovina s kolo-
j nijalnim blagom, Ljubljana. 
I Isti. 
j Tovarna hranil „Mirim" Karol 
i Zalokar, Maribor. 
; K. Cermelj, veletrgovina z vi

nom in žganjem, Ljubljana. 
Isti. 

Kopitarna Winkle, prej Brüder 
Winkle, Sevnici. 

Isti. 
Isti. 

Skladišče Berndorf J. Richter, 
trgovina Berndorfovih proizvod 

dov, Maribor. 
Hedžet & Koritnik, trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
L. Ornik, specijalna trgovina z 
gumenimi dežnimi plašči, pod-
veznicami, naramnicami, pasovi, 
žepnimi robci in impregniranim 

blagom, Maribor. 
Isti. 
Isti. 

I. Knez, veletrgovina, z žitom in 
deželnimi pridelki, Ljubljana. 
Jos. Vodnika ded., tovarna vin
skega in špiritovega kisaJËjub-

ljana. • 
Jos. Ravnikar, manufaktura na 

debelo, Ljubljana. 
Jos. Bergman, parna topilnica 
loja, industrija črev, Ljubljana. 
A. Zorko, trgovska agentura iu 

komisija, Maribor. 
J. C. Mayer, trgovina z manu

fakturo, Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 

Šavora Rudi, Središče. 
Šavora Mato, Središče. 

Močivnik Franc, Ljubljana. 

Brugger Alfonz, Mengeš. 

Mellitzer Andrej, Mengeš. 
Kapus Franc, Ljubljana. 

Welle Karol, Maribor. 

Maher Leopold, Ljubljana. 

D. Rakusch, trgovina z želez-
nino, Celje. 

Pivovarna Jos. Tscheligi, Ma
ribor. 

Isti. 
Maks Durjava & Cie., tovarna 

perila, Maribor. 
Karol Salamon, trgovska agen

tura, Maribor. 
Isti. 
Isti. 

„Rosija - Fonsier", zavarovalna 
in pozavarovalna družba v Beo
gradu, podružnica Ljubljana. 

C. Fürst & sinovi, veletrgovina 
z vinom in deželnimi pridelki, 

Ptuj. 
Siegel & Drug, d. z o. z., in
dustrija tekstilnega blaga, Ljub

ljana. 
Isti. 

D. Rakusch, trgovina z želez-
nino, Celje. 

„Šešir", d. d., tovarna klobukov, 
Škofja Loka. 

Isti. 
Ivan Savnik, zaloga manufak-
turnega in galanterijskega bla

ga, Kranj. 
Isti. 

L. Ornik, specijalna trgovina z 
gumenimi dežnimi plašči, pod-
veznicami, naramnicami, pasovi, 
žepnimi robci in impregniranim • 

blagom, Maribor. 
Isti. 
Isti. 

Hedžet & Koritnik, manufak
turna trgovina, Ljubljana. 

Stemberger & Mellitzer, tovar
na slamnikov, Mengeš. 

Isti. 
A. Krisper Coloniale, trgovina s 
špecerijskim in kolonijalnim bla
gom ter deželnimi pridelki in 

spirituozami, Ljubljana. 
Franc Swaty, tovarna umetnih 
brusnih in ostrilnih kamnov, 

Maribor. 
Premelč L, specijalna veletrgo
vina svilenih m volnenih robcev, 
šerp in modnega blaga, Ljub

ljana. 

?:к**Ш$Ш:- ж ..'Sl...i.**aiL~üv: 
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191 

192 

193 
194 
195 

196 

197 

198 

199 
200 

201 

202 

203 
204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 
224 

225 

226 
227 
228 

229 

230' 

231 

232 
233 
234 

235 
236 

237 

238 

239 

240 

241 
242 
243 

6. IX. 1928. 

7. IX. 1928. 

7. IX. 1928. j 
7. IX. 1928. 
7. IX. 1928. 

7. IX. 1928. 

7. IX. 1928. 

7. IX. 1928. 

7. IX. 1928. 
7. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 
10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

10. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

11. IX. 1928. 

12. IX. 1928. 

12. IX. 1928. 

12. IX. 1928. 

12. IX. 1928. 
13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 
13. IX. 1928. 
13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 
13. IX. 1928. 
13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

13. IX. 1928. 

14. IX. 1928. 

14. IX: 1928. 

14. IX. 1928. 

14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 

Rahs Radoslav, Maribor. 

Drev Ivan, Šmartno ob Paki. 

Faltner Franz, Dunaj. 
Oberwalder Johann, Dunaj. 

Butara Anton, Ljubljana. 

Bihorae Ibrahim, Zenica. 

Papo Josip, Sarajevo. 

Škerbič Alojzij, Trbovlje. 

Schöner Robert, Trbovlje. 
Holzmann Josip, Maribor. 

Orčar Franc, Ljubljana. 

Löwinger Vilim, Novi Sad. 

Löwinger Mihajlo, Novi Sad. 
Kalle Rudolf, Maribor. 

J oliati Davorin, Maribor. 

Hotko Josip, Celje. 

Skubitz Edmund, Oabrje pri 
Celju. 

Kandorfer Anton, Pilštajn pri 
Kozjem. 

Petrovič Božislav, Beograd. 

Pavlovič Žarko, Beograd. 

Cvar Franjo, Kranj. 

Šalamun Franc, Čakovec. 

Urh Maks, Zagreb. 

Kuhn Peter, Maribor. 

Feniger Jakob," Tržič. 

Tavčar Avgust, Moste pri 
Ljubljani. 

Gonda Julij, Pristava pri Tr
žiču. 

Živič Franc, Ljubljana. 

Haider Alojzij, Ljubljana. 

Sattler Ciril, Ljubljana. 

Cerne Avgust, Stožice. 

Sotlar Zanko, Ljubljana. 

Lenščak Anton, Ljubljana. 
Šeherčehajič Hadžibeg, Gornji 

grad. 

Jesenković Salih R., Careva 
Mahala pri Rogatici. 

Ahac Nikola, Vukovar. 
Culek Feliks, Preseka. 

Vršič Franjo, Celje. 

Zupane Jernej, Lokave (občina 
Loka pri Zidanem mostu). 

Fischer Teodor, Lokave (občina 
Loka pri Zidanem mostu). 

Zrakić Milan, Skoplje. 

Šalamun Franc st., Ptuj. 
Koller Vera, Maribor. 

Zirtersehlager Rado, Ljubljana-
Moste. 

Dolinšek Vitomir, Zagreb. 
. Strehovec Ivan, Ljubljana. 

Cuznar Stanko, Ljubljana. 

Gnus Franc, Ljubljana. 

Jovanović Radovije, Peč. 

Sokolov Aleksander, Grubišno 
polje. 

Meze Ignac, Blekova vas. 
Greiner Ferdo, Doboj. 

Bazzanella Julij, Maribor. 

Mariborski paromlin Carl Scher
baum in sinovi, Maribor. 

I. Oberwalder & Cie., Keller & 
Co., družba z o. z., tovarna 

slamnikov, Domžale. 
Isti. 
Isti. 

Schneider & Verovšek, trgovina 
z železnino, Ljubljana. 

Tovarna motvoza in vrvarna, 
d.d., Grosuplje pri Ljubljani. 
Ant. Krisper, galanterija, Ljub

ljana. 
Miloš škerbič, konfekcijska to

varna, Trbovlje. 
Isti. 

Josip Rosenberg, trgovina z de
želnimi pridelki in surovimi ko

žami, Maribor. 
J. Grobelnik, trgovina z manu

fakturo, Ljubljana. 
I. kranjska mehanično - avtoma
tična tvornica pletenin in tkanin 

Hribar Dragotin, Ljubljana. 
Isti. 

Ivan Legat, specijalna poprav-
ljalnica in trgovina s pisarni
škimi potrebščinami, Maribor. 
„Konserva", družba z o. z., 
prva jugoslovanska industrija za 
konzerve rib, sočivja in sadja, 

Maribor. 
„Fenix", družba z o. z., tovar

na usnjatih izdelkov, Celje. 
Emerik Zelinka, veletrgovina 
žganja ter tvornica konjaka, ru

ma in likerjev, Ljubljana. 
L. Mikuš, tvornica dežnikov, 

Ljubljana. 
Matej Orehek, trgovina z ga
lanterijo in konfekcijo, Ljub

ljana. 
„Šešir", d. d., tovarna klobukov, 

Škofja Loka. 
„Croatia", zavarovalna družba, 
podružnica za Slovenijo, Ljub

ljana. 
A. Zorko, trgovska agentura in 

komisija, Maribor. 
Fr. Ks. Lešnik, trgovina s kolo
nijalnim blagom in magijevimi 

• izdelki, Maribor. 
„Gifoka", d. z o. z., izdelovanje 
kemično - tehničnih proizvodov, 

Maribor. 
,Peko", družba z o. z.; tovarna 

čevljev, Ljubljana. 
Isti. 

Isti. 

Siegel & Drug, d. z o. z., in
dustrija tekstilnega blaga, Ljub

ljana. , 
Tea Import, d. z o. z., trgovina 
kolonijalnega blaga, zlasti čaja, 

Ljubljana. 
Tovarna lesnih izdelkov1 Jurklo-

šter (Falter), Jurklošter. 
Franc Palme, agentura in ko

misija, Ljubljana. 
Ant. Krisper, galanterija, Ljub

ljana. 
Isti. 

L. Ornik, specijalna trgovina z 
gumenimi dežnimi plašči, pod-
veznicami, naramnicami, pasovi, 
žepnimi robci in impregniranim 

blagom, Maribor. 
Isti. 

I Isti. 
| Isti. 
! Ivan Bauman, veležganjarna in 
izdelovalnica sadnih sokov, Šent

ilj v Slovenskih goricah. 
Prva jugoslovanska tovarna za 
podpetnike in druge lesne izdelke, 
družba z omejeno zavezo, Rim

ske toplice. 
Isti. 

! A. Zorko, trgovska agentura in 
j komisija, Maribor. 

Isti. 
Isti. 

; „Posest", realitetna pisarna, 
' družba z o. z., Ljubljana. 
i „Sanitas", drogerija, Celje, 
i A. Volk, veletrgovina z žitom in 

moko, Ljubljana. 
F. M. Schmitt, galanterija, Ljub

ljana. 
M. Berdajs, špecerijsko in kolo

nijalno blago, Maribor. 
„Univerzal", razpošiljalnica, 

družba z o. z., Ljubljana. 
Isti. 

Isti. 
Isti. 

„Centra" R. Sabukovšek, tvor
nica kemičnih proizvodov, Ma

ribor. 
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244 

245 
24"6 
247 
248 
249 

251 
252 

253 
254 
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265 
266 
267 
268 

269 

270 

271 

272 

273 
274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 
282 

283 
284 

285 

286 

287 

288 
289 
290 

291 

292 
293 
294 

295 

296 
297 

298 

299 
300 
301 

14. IX. 1928. 

14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 
14. IX. 1928. 

Jerčič Marija, Maribor. 

250 15. IX. 1928. 

15. IX. 1928. 
15. IX. 1928. 

15. IX. 1928. 
15. IX. 1928. 

15. IX. 1928. 

Puklavec Marija, Maribor. 
Ločičnik Marjeta, Maribor, j 

Grgič Marija, Maribor. 
Draganič Malonia, Maribor. 

Ravnikar Franjo, Loke (pošta 
Trbovlje). 

Kobal Ciril, Stožice pri Ljub
ljani. 

Novak Jakob, Ljubljana. 
Kobe Gustav, Beograd. 

Zupan Vlado, Ljubljana. 
Lenardič Hinko, Jezica pri 

Ljubljani. 

' Pete Ludovik, Celje. 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 
263 

264 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 

17. 
17. 

17. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 

IX. 
IX. 

IX. 

1928. 

1928. 

1928. 

1928 

1928 

1928 

1928 
1928 

1928 

4 

17. IX. 1928. 
17. IX. 1928. 
18. IX. 1928. 
18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 
18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

18. IX. 1928. 

19. IX. 1928. 

19. IX. 1928. 

19. IX. 1928. 

19. IX. 1928. 

19. IX. 1928. 
20. IX. 1928. 

20. IX. 1928. 
20. IX. 1928. 

20. IX. 1928. 

20. IX. 1928. 

20. IX. 1928. 

20. IX. 1928. 
20. IX. 1928. 
20. IX. 1928. 

. ' . X. 1928. 

20. IX. 1928. 
20. IX. 1928. 
21. IX. 1928. 

21. IX. 1928. 

21. IX. 1928. 
21. IX. 1928. 

21. IX. 1928. 

21. IX. 1928. 
21. IX. 1928. 

, 21. IX. 1928. 

Frančič Davorin, Ljubljana-
Moste. 

Cesnik Pavel J., Ljubljana. 

šerban Branko, Ljubljana. 

Ahačič Lovro, Ljubljana. 

Skobl Fran, Selo pri Ljubljani. 
Sherbes Maks, Maribor. 

Mavricij Novak, Zagreb. 
Kunstek Anton, Ljubljana. 

Koluder Ibrahim, Mostar. 

Šeherčehajič Serif beg. Jajce. 
Mar Bogomir, Maribor. 
Petrovič Zivojin, Tržič. 

Kramaršič Avgust, Ljubljana, 

Tavčar Favst, Moste pri Ljub
ljani. 

Lavrič Josip, Ljubljana. 

Munih Angel j , Celje. 

Plav čak Anton, Maribor. 

Miklaušič Rudolf, Maribor. 
Müller Konrad, Zagreb. 

Poljanec Mirko, Ljubljana. 

Mihevc Alojzij, Beograd. 

Ravnikar Franjo, Loke (pošta 
Trbovlje). 

Stritar Julij, Ljubljana. 

Friedmann Ljudevit, Zagreb. 

Cerne Slavko, Ljubljana. 

Počkaj Matko, Ljubljana. 
Prohaska Franc, Maribor. 

Haas Anton, Maribor. 
Mičić Svetozar, Ulog (Herce

govina). 
Kaufer Ljudevit, Zagreb. 

Koller Vladimir, Maribor. 

Zec Franjo, Maribor. 

Schön Ivan, Maribor. 
Podkrajšek Miloš, Ljubljana. 

Pogačnik Franjo, Maribor. 

Polgar Josip, Ljubljana. 

Volčanšek Viktor, Ljubljana. 
Ham Janko, Ljubljana. 

Kleinlercher Friderik, Domžale. 

Cerer Alojzija, Maribor. 

Gradišnik Julija, Maribor. 
Vivlič Peter, Skoplje. 

Ostoičić Ivan, Modrica. 

Brezovnik Ivan, Mozirje. 
Horvat Djuro, Djurdjevac. 

Hahn Ivan, Svetozar. 

Naslov firme 

Karol Salamon, trgovska agen
tura, Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Osrednja zadruga „Brezalko
holna produkcija", r. z. z o. z., 

Ljubljana. 
Ivan Jelačjn, trgovina z meša

nim blagom, Ljubljana. 
Isti. 

Jelačin & Comp., tovarna za- . 
maškov, Ljubljana. 

Isti. 
E. Jeras & drug, izdelovanje 
alkoholnih pijač in sadnih' so

kov, Ljubljana. 
Podlogar Vekoslav, trgovina s 
specerijo, kolonijalnim in mate
rijalnim blagom in delikatesami 
na drobno in debelo ter trgovina 
z živo in zaklano živino, Ljub

ljana. 
Banka Pehani & Co., bančni 

posli, Ljubljana. 
Izdelovalnica slovenskih in švi
carskih vezenin, d. z o. z., Bled. 
Demeter Scherban, komisijska 
trgovina z manufakturnim bla

gom, Ljubljana. 
Josip Peteline, trgovina z ga
lanterijo, šivalnimi stroji in dvo-

kolesi, Ljubljana. 
Sitar & Svetek, graverski za

vod, Ljubljana. 
Tvornice „Zlatorog", prej C. 

Bros, tovarna mila, Maribor. 
Isti. 

Mally & Demberger, združene 
tovarne za čevlje, Tržič. 

L. Ornik, specijalna trgovina z 
gumenimi dežnimi plašči, pod-
veznicami, naramnicami, pasovi, 
žepnimi robci in impregniranim 

blagom, Maribor. 
Isti. 
Isti. 

Anton Ješe, čevljarstvo, Tržič. 
F. Hann & Comp., zavodi za 
proizvodnjo kozmetičnih prepa

ratov, Ljubljana, 
F. M. Schmitt, trgovina ž galan

terijo, Ljubljana. 
Jelačin & Komp., tovarna za-

maškov, Ljubljana. 
Alojzij Mastnak, veletrgovina 

kolonijalnega blaga, Celje. 
„Kristal", d. d., tovarna ogle
dal in brušenega stekla, Mari

bor. 
Isti. 

! Sofija Stroj, tovarna sukna in 
| pletenin, Žapuže pri Lescah. 
I Ant. Krisper, galanterija, Ljub-
| ljana. 
| Tea Import, d. z o. z., trgovina 
I s kolonijalnim blagom, zlasti s 

čajem, Ljubljana. 
Oblačilnica „Ilirija", trgovina 
z manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
M. Lazar, strojno pletenje jopic 

in nogavic, Ljubljana. 
Tovarna dežnikov, d.d., Dolnja 

Lendava. 
J. Korenčan, trgovina z galan-

i terijo, Ljubljana. 
! is«. 
! „Unio"-družba, tovarna kemič-
: no-tehničnih proizvodov, družba 

z o. z., Maribor. 
Isti. 
Isti. 

! J. Medved, trgovina z manufak-
I turo, Ljubljana. 
, A. Zorko, trgovska agentura in 
i komisija, Maribor. 
Jugoslovanska tovarna za izde

lovanje dr. Oetkerjevega pecil-
! nega praška, d. z o. z., Mari-
I bor. 

Isti. 
j - Isti. 
j Weixl Vilko, veletrgovina papir-
j ja itd., Maribor. 
! Prelog Karel, trgovina z volne-
i nim blagom in galanterijo, Ljub

ljana. 
i Isti. 

Isti. 
Škrabar Alojzij, tovarna slam

nikov, Domžale. 
Salomon Karol, trgovska agen

tura, Maribor. 
Isti. 

J. Medved, manufakturna trgo
vina, Ljubljana. 

Mednarodna bančna družba z 
o. z., Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
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302 

303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 

316 
317 
318 

319 
320 

21. IX. 1928. 

21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 

IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 

21. IX. 1928. 
21. ГХ. 1928. 
21. IX. 1928. 

21. IX. 1928. 
22. IX. 1928. 

321 22. IX. 1928. 

322 

323 
324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 
332 

333 

334 

335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 
349 

350 
351 
352 
353 

354 
355 
356 

357 
358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 
365 

366 

367 
368 

22. IX. 1928. 

22. IX. 1928. 
22. IX. 1928. 

22. IX. 1928 

22. IX. 1928. 

22. IX. 1928. 

22. 

24. 

24. 

24. 
24. 

24. 

25 

25. 
25. 
25 
25. 
25. 
25. 
26. 

26. 

26. 

26. 

26. 

26. 

26. 

26. 
27. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 
IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 
IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 

IX. 1928. 
IX. 1928. 

27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 

27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 

27. IX. 1928. 
27. IX. 1928. 

27. IX. 1928. 

27. ГХ. 1928. 

28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 
28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 
28. IX. 1928. 

Naslov firme 

Zalesky Evgenija, Subotica. 

Klančnik Alojzij, Mojstrana. 
Vrulih Jurij, Radiše. 

Kürbos Franc, Maribor. 
Jerom Marija, Ljubliana. 
Klun Franc, Nemška vas. 
Arnautović Rifat, Tuzla. 

Singer Bernard, Subotica. 
Dovečer Juraj, Slav. Šamac. 

Zelić Mihovio, Makarska. 
Prcić Ferid O., Tuzla. 

Prcić Fuad, Tuzla. 
Küster Janko, Maribor. 

Lavrenčič Franc, Planina pri 
Rakeku. 

Jury Marija, Fala. 
Rupp Josip, Osijek. 

Papo Albert, Zagreb. 

Filipović Ilija J., Skoplje. 
Reichenberg Aleksander, Subo

tica. 
Križaj Drago, Beograd. 

Tory Richard, Ljubljana. 

Stolzer Gustav, Kranj. 
Oberwalder Chrisant, Domžale. 

Ludwig Arnošt, Subotica. 

Kopač Rudolf, Ljubljana. 

Jerala Franc, Ljubljana. 

Kham Milan, Ljubljana. 

Huber Josip, Maribor. 

Stadler Martin, Maribor. 

Janežič Arnold, Maribor. 
Kaldor Sigmund, Novi Sad. 

Ehrlich Leopold, Maribor. 

Ehrenfeld Julij, Sarajevo. 

Tomše Ljudevit, Ljubljana. 
Nedeljković Kosta, Ruma. 

Pojanić Viktor, Zagreb. 
Pungartnik Milko, Ljubljana. 

Jeruc Otmar, Ljubljana. 
Mihevc Alojzij, Beograd. j 

Brus Josip, Ljubljana. 

Mihevc A., Beograd. ! 
i 

Filipič Tea, Maribor. i 
i 

Franceković Franjo, Nova vas 
pri Mariboru. 

Schauritsch Fric, Maribor. 

Hočevar Alojzij. Štepanja vas 
pri Ljubljani. 

Spudič Rudolf, Maribor. 

Ohrenstein Izidor, Maribor. 
Peheim Alojz, Maribor. 

Križane Engelbert, Maribor. 
Dirnplatz Engelbert, Maribor. 

Ferk Franc, Maribor. 
Jovičić Leontija, Zagreb. 

Gselman Alfonz, Maribor. 
Spitzer Josip, Zagreb. 

Griinberger Leopold, Celje. 

Senitza Makso, Celje. 
Polanec Ivan, Maribor. 

Klinar Pavel, Celje. 

Vojaković Miloš, Brčko. 

Pihler Josip, Maribor. 

Kostjak Franc, Maribor. 

Klemsche Adolf, Maribor. 

Skače j Friderik, Maribor. 
Fijavž Franc, Celje. 

Trop Alojzija, Maribor. 

Junkar Antonija, Maribor. 
Jovanovič Svetozar; N., Ljub

ljana. 

Mednarodna bančna družba z 
o. z., Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Isti. 
Isti. 

Vidmar Josip, tovarna dežnikov, 
Ljubljana. 

Isti. 
„Petovia", usnjarska industrija, 

d. d., Breg pri Ptuju. 
„Unio"-družba, tovarna kemično-
tehničnih proizvodov, družba z 

o. z., Maribor. 
Jugoslovenska - češka tvornica 
bombažnih tiskanin.d. d., Kranj. 

Isti. 
Bratje Oberwalder, tovarna klo

bukov, Domžale. 
Mednarodna bančna družba z 

o. z., Maribor. 
Oblačilnica „Ilirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
Ljubljanska komercijalna druž
ba z o. z., trgovina s tehničnimi 
potrebščinami in tehničnim ma

terialom, Ljubljana. 
„Eta", družba z o. z., tovarna 

gorčice, Kamnik. 
Pugel & Rossmann, veletrgo

vina z vinom, Maribor. 
J. Hutter, trgovina z manufak

turo na debelo, Maribor. 
Isti. 

„Štora", d. d., tovarna zaves, 
Št. Vid nad Ljubljano. 

Štajerska železoindustrijska 
družba, Maribor. 

„Alko", družba z o. z., Ljub
ljana, veletrgovina žganja. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Hrehorič Fr., manufaktura na 
debelo, Ljubljana. 

„Pekatete", d. z o. z., tovarna 
testenin, Ljubljana. 

A. Zorko, trgovska agentura in 
komisija, Mariior. 

Braun Ivan, tekstilne tovarne, 
Maribor. 

Berg Hermann, tovarna usnja, 
Maribor. 

Zupančič Ivan, izdelovanje me
tel in zaloga krtač, Ljubljana. 
Rosner Marko, zaloga manufaktur-

nega blaga na debelo, Maribor. 
Isti. 

Oblačilnica „Ilirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Saboty Henrik, trgovina z ma
nufakturo in konfekcijo na de

belo, Maribor. 
Isti. 
Isti. 

Pacchiaffo, Knez & Co., tovarna 
zlatnine, Celje. 

Isti. 
Palme Franc, agentura in ko
misija, Ljubljana, podružnica 

Maribor. 
Palme Franc, agentura in ko
misija, Ljubljana, podružnica 

Celje. 
„Savinja", tovarna nogavic, 

Novo-Celje, Žalec. 
Feliks Urbane, trgovina z ma

nufakturo, Ljubljana. 
J. & R. Pfrimer, veletrgovina 

z vinom, Maribor. 
Ludvik Franc in sinovi, eks
portni mlin in tovarna testenin, 

Maribor. 
Isti. 

Oblačilnica „Ilirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
Salamon Karol trgovinska 

agentura, Maribor. 
Isti. 

Premelč I. specijalna veletrgo
vina svilenih in volnenih robcev, 
šerp in modnega blaga, Ljub

ljana. 
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369 

370 
371 

372 

373 

374 

375 

376 

29. IX. 

29. IX. 

29. IX. 

29. IX. 

1928 

1928 

1928 

1928 

377 

378 

379 

380 
381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 
391 

2. X. 1928 

3. X. 1928 

3. X. 1928 

3. X. 1928 

3. X. 1928 

3. X. 1928 

4. X. 1928 

4. X. 1928 
4. X. 1928 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 
404 

405 

406 
407 

408 
409 
410 

411 
412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 
28. IX. 1928. 

28. IX. 1928. 

1. X. 1928. 

1. X. 1928. 

I.X. 1928. 

1. X. 1928. 
1. X. 1928. 

2. X. 1928. 

4. X. 1928. 

4. X. 1928. 

4. X. 1928. 

4. X. 1928. 

5. X. 1928. 

•5. X. 1928. 

5. X. 1928. 

5. X 1928. 

5. X. 1928. 

6. X. 1928. 

6. X. 1928. 

6. X. 1928. 
8. X. 1928. 

8. X. 1928. 

8. X. 1928. 
8. X. 1928. 

8. X. 1928. 
8. X. 1928. 
8. X. 1928. 

8. X. 1928. 
8. X. 1928. 

9. X. 1928. 

10. X. 1928. 

10. X. 1928. 

10. X. 1928. 

12. X. 1928. 

12. X. 1928. 

12. X. 1928. 

13. X. 1928. 

Lešnik Josip, Maribor. 

Nerat Marko Josip, Maribor. 
Kovač Ljudevit, Bačka-Palanka. 

Korošec Leopold, Laško. 

Fischer Alfred, Dunaj. 

Fischer Deziderij, Brod na Savi. 

Vidmar Ciril, Ljubljana. 

Kunej Ferdinand, Celje. 

Kraigher Avgust, Kranj. 

Dremelj Matevž, Ljubljana. 

Sergaš Franjo, Ljubljana. 

Kveder Josip, Ljubljana. 
Dolenc Ignacij, Vič-Ljubljana. 

Jereb Rudolf, Ljubljana. 

Moleč Pero, Cerknica. 

Roth Adolf, Zagreb. 

Peternelj Franc, Ljubljana. 

Zupan Gothard, Štepanja vas 
pri Ljubljani. 

Miklavec Josip, Ljubljana. 

Bombek Franc, Gorišnica pri 
Ptuju. 

Hodbot Josip, Maribor. 

Hmelak Vinko, Maribor. 
Rodič Zorko, Križišče. 

Grünwald Siegfried, Maribor. 

Lipavic Ignac, Maribor. 

Adler Izidor, Zagreb. 

Malavašič Ciril, Vrhnika. 

Sila Andrej, Ljubljana. 

Kačar Drago, Ljubljana. 

Stiskovsky Mihael, Ljubljana. 

Rankovič Zdravko, Beograd. 

Rode Peter, Kranj. 

Wannek Gustav, Zagreb. 

Lubec Ivan, Maribor! 

Možek Anton, Ljubljana. 
Nedog Franc, Ptuj. 

Matic Savo M., Skoplje. 

Marković Stevan, Zemun. 
Speglič Franc, Celje. 

Speglič Drago, Celje. 
Milosevic Milivoj, Beograd. 

Kovač Anton, Loka pri Zida
nem mostu. 

Olič Milan, Split 
Poiane Franc, Ljubljana. 

Blenk Robert, Ljubljana. 

Peric Anton, Celje. 

Samardžić Dragotin, Beograd. 

Zlokaraik Josip, Ljubljana. 

Vardjan Josip, Ljubljana. 

Podkaminer Semjon, Beograd. 

Hrovat Jakob, Ljubljana, 

Pintarič Helena, Zagreb. 

Naslov firme 

Jugoslovanska tovarna za izde
lovanje dr. Oetkerjevega pecil
nega praška, d. z o. z., Mari

bor. 
Isti. 

M. Jeriha, izdelovanje čepic, 
Gorenja vas pri Ribnici. 

Tekstilbazar, d. z o. z., trgo
vina s tekstilnim blagom, Ljub

ljana. 
Lud. Baraga, trgovina s pisalni
mi in šivalnimi stroji, Ljubljana. 
„Unio"-družba tovarna kemič-
no-tehničnih proizvodov, družba 

z o. z., Maribor. 
Zvezna knjigarna, družba z o. z., 

Ljubljana. 
F. Zorn, d. z o. z., izdelovalnica 
turtetovskih in športnih pred

metov, Ljubljana. 
„Ika", d. z o. z., mehanična to
varna nogavic, pletenin, triko

taže, Kranj. 
H. Sušnik,' šolske potrebščine in 

galanterija, Ljubljana. 
Josip Peteline, trgovina s šival
nimi stroji in potrebščinami, 

Ljubljana. 
Isti. 

Bizjak Davorin, konfekcijska in 
modna trgovina, Ljubljana. 

„Nova Jugometalija", družba 
z o. z. za izdelovanje pločevina

stih izdelkov, Ljubljana. 
Podpečan Henrik, trgovina z 

manufakturo, Maribor. 
Braun Ivan, tekstilne tovarne, 

Maribor. 
Tiskarna „Kolektor" Pogačnik 

Albin, Stražišče pri Kranju. 
Isti. 

Mariborska tekstilna tvornica, 
družba z o. z., Maribor. 

Sern java Karol, trgovska agen
tura, Selo-Moste. 

Anglo-jugoslavensko petrolejsko 
d. d. za rafiniranjem i promet 
petrolejem i inim bitumenskim 
proizvodima, ispostava Maribor. 

Isti. 
Prešern Ivan, tovarna čevljev, 

Kranj. 
Mariborska tekstilna tvornica, 

družba z o. z., Maribor. 
Soklič T., izdelovanje štampiljk, 

Maribor. 
Feliks Urbane, manufakturna 

trgovina, Ljubljana. 
Vajt Ciril, tovarna pletenin, 

Kranj. 
„Orient", d. z o. z., tovarna olj

natih barv, Ljubljana. 
Novak Tovladijac, prekajeval-

nica, Ljubljana. 
„Produkcija", r. z. z o. z., 
osrednja zadruga za nakup, 
proizvajanje in prodajo, Ljub

ljana, 
škrabar Alojzij, slamnikarstvo, 

Domžale. 
Kušlan Ivan, manufaktura in 

galanterija, Kranj. 
Rastlinska destilacija „Florian", 

družba z o. z., Ljubljana. 
Jos. Reich, tvornica kemičnih 

izdelkov, Ljubljana. 
Isti. 

„Ika", d. z o. z., mehanična 
tovarna nogavic, pletenin, tri

kotaže, Kranj. 
A. Zorko, trgovska agentura in 

komisija, Maribor. 
Isti. 

Brauns Viljem, tovarna anilin-
skih barv in kemičnih izdelkov, 

Celje. 
Isti. 
Isti. 

Pinter & Lenard, trgovina z že~ 
leznino, Maribor. 

Isti. 
Šket Jadviga, strojno pletilstvo, 

Ljubljana. 
Rastlinska destilacija „Florian", 

družba z o. z., Ljubliana. 
M. Matkovič, vinska trgovina, 

Celje. 
Sitar & Svetek, graverski zavod, 

Ljubljana. 
Premelč L, specijalna veletrgo
vina svilenih m volnenihi robcev, 
šerp in modnega blaga, Ljub

ljana. 
A. Zorko, trgovska agentura in 

komisija, Maribor. 
„Theseus", d. z o. z., trgovina 
z drogami in zdravilnimi zelišči, 

Maribor. 
Kovač Valentin, fabrikacija ke
mičnih in kozmetičnih proizvo

dov, Ljubljana. 
Salamon Karol, trgovska agen

tura, Maribor. 
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467 
468 

469 
470 

471 

472 
473 
474 

475 

476 

477 

478 
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13. X. 1928. 

13. X. 1928. 

13. X. 1928. 

13. X. 1928. 
13. X. 1928. 

15. X. 1928. 

15. X. 1928. 

15. X. 1928. 
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16. X. 1928. 
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16. X. 1928. 

16. X. 1928. 

17. X. 1928. 

17. X. 1928. 

18. X. 1928. 

18. X. 1928. 

19. X. 1928. 

19. X. 1928. 

20. X. 1928. 

22. X. 1928. 

22. X. 1928. 
22. X. 1928. 

22. X. 1928. 

22. X. 19:8. 

22. X. 1928. 

24. X. 1928. 
24. X. 1928. 
24. X. 1928. 
25. X. 1928. 

25. X. 1928. 
25. X. 1928. 
25. X. 1928. 
25. X. 1928. 
25. X. 1928. 
25. X. 1928. 
25. X. 1928. 

25. X. 1928. 
25. X. 1928. 

25. X. 1928. 
26. X. 1928. 

;26. X. 1928. 
Ж X. 1928. 

26. X. 1928. 
26. X. 1928. 

26. X. 1928. 

26. X. 1928. 
26. X. 1928. 
27. X. 1928. 

27. X. 1928. 

27. X. 1928. 

29. X. 1928. 

29. X. 1928. 

29. X. 1928. 

Ime in bivaliSče 
lastnika legitimacije Naslov firme 

Kovač Alojzij, Ljubljana. 

Fatur Lado, Rakek. 

Krašovic Franc, Maribor. 

Vajdič Oto, Ptuj. 
Gradišnik Anton, Maribor. 

Barilli Emil, Maribor. 

Adamič Bernard, Ribnica. 

Sidič Jef tirni je K., Skoplje. 
Schweiger Florijan, Ljubljana. 

Mlakar Martin, Banjaluka, 

Mlakar Terezija, Banjaluka. 
Grajić Stjepan, Zagreb. 

Lampret Alojzij, Vinkovci. 
Šancar Marica, Maribor. 

Gabron Ivo, Celje. 

Herzler Maks, Djakovo. 

Okrugič Pavel, Zagreb. 

Štiglic Franjo, Kranj. 

Rosenberger Alfred, Zagreb. 

Elijau Josip, Zagreb. 

Podgornik Blaž, Ljubljana. 

Macun Alojzij, Maribor. 

Jerše Leo, Drenov grič pri Vrh
niki. 

Marković Stevan, Zemun. 

Omerza Ivan, Ljubljana. 

Zvonar Karol, Beograd. 

Jovanović 2ivko, Banjaluka. 
Slanic Josipina, Maribor. 

Cucek Stanislav, Ljubljana. 

Raunacher Oskar, Ljubljana. 

Klanjšek Josip, Ljubljana. 

Juvan Ferdo, Hilda pri Sara
jevu. 

Lenard Josip, Titel (Bačka). 
Peternelj Franc, Ljubljana. 

Kohl Florijan, Rokovci. 

Gengler Georg, Bela Crkva. 
Torlić Mustafa, Travnik. 
Brandner Ivan, Novi Sad. 

Messinger Adolf, Maribor. 
Paulič Konrad, Pertoči. 
Kosem Milan, Zagreb. 

Gelsingér Ladislav, Veliki Beč-
kerek. 

Koncut Jožko, Zidani most. 
Krajne Alojzij, Sv. Vid nad Val-

dekom, 
Džukić Milan J., Radovište. 

Potočnik Franjo, Sv. Križ pri 
Ljubljani. 

Kaufmann Oskar Oto, Dunaj. 
Jelenič Marija, Ljubljana. 

Benedik Ivanka, Ljubljana. 
Golob Alojzij, Gorje pri Bledu. 

Velikonja Matko, Ljubljana. 

Tekavc Ivan, Ljubljana. 
Lili Luiza, Ljubljana. 

Stern Milan, Celje. 

Gimpelj Alojzij, Ljubljana-
Glince. 

Krasnov Miško, Ljubljana. 

Žemljic Anton, Brdo pri Ko
njicah. 

Dular Ivan, Ljubljana. 

Blaiek Anton, Ptuj. 

Teichner Mavro, agentura in 
komisija, Maribor. 

Gospodarska zveza, r. z. z o. z., 
trgovina z deželnimi pridelki, 
špecerijskim in kolonijalnim bla

gom, Ljubljana. 
Sadnik & Kraker, manufakturna 

trgovina, Kranj. 
Isti. 

Mariborska . tekstilna tvornica, 
družba z o. z., Maribor. 

Wipplinger Josip, trgovina z 
elektrotehničnimi in kovinskimi 

potrebščinami, Maribor. 
„Alko", družba z o. z., vele

trgovina žganja, Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 

J. šancar, razpošiljalnica glas
bil, Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Oblačilnica „Ilirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
„Aurea", d. z o. z. tovarna zlat

nine in trgovina ur, Celje. 
L. Slanovec Jugospecial, druž
ba z o. z., trgovska agentura in 
komisijska trgovina, Ljubljana. 
„Petovia", d. d., usnjarska in

dustrija, Ptuj. 
„Lana", d. z o. z., tekstilna to

varna, Ljubljana. 
Tovarna hranil „Mirim" Karol 

Zalokar, Maribor. 
Ravnikar Marija, izdelovanje 

podžigalnikov, Ljubljana. 
Pugel fr Rossmann, veletrgo

vina z vinom, Maribor. 
Podpečan Henrik, trgovina z 

manufakturo, Maribor. 
Specialimport Soklič R. F. & Co., 
agentura in komisijska trgovina 
z mešanim blagom, Ljubljana. 
Tekstilbazar, d. z o. z., trgovina 
s tekstilnim blagom, Ljubljana, 
A. Pogačnik, železarna in livar

na, Ruše pri Mariboru. 
Isti. 

A. Zorko, trgovska agentura in 
komisija, Maribor. 

Sever & Komp., trgovina z de
želnimi pridelki, Ljubljana. 

Jelovšek & Co., založniška in 
propagandna družba ..Adana", 

družba z o. z., Ljubljana. 
„Tribuna" F. B. L. (Fran Bat-
jel). tovarna dvokoles in otro

ških vozičkov, Ljubljana. 
Salamon Karol, trgovska agen

tura, Maribor. 
Cerne Anton, graver, Ljubljana. 

Isti. 
Mednarodna bančna družba z 

o. z., Maribor. 
Isti. 
Isti. 
isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Isti. 
Isti. 

Isti. 
Baraga Lud., trgovina s pisalni
mi in išivalnjmi stroji, Ljub

ljana. 
Isti. 

Zorčič A., izdelovanje damskega 
perila, Ljubljana. 

Isti. 
„Vintgar", d. z o. z., lesna in

dustrija, Ljubljana-Vič. 
Ljubljanski oblačilni bazar, d. z 

o. z., Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 

Brauns Viljem, tovarna anilin-
skih barv in kemičnih izdelkov, 

Celje. 
Eržen Albin, izdelovanje čevljev 
in usnjatih predmetov, Glince 

pri Ljubljani. 
Pražarna ,2ika", d. z o. z., 

Ljubljana. 
Demeter Glumac, kotlarstvo, 

' Maribor. 
„Maros", družba z o. z., tvor

nica oblek, Maribor. 
Oblačilnica .jllirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
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. X. 1928. 

. X. 1928. 

XI. 1928. 

XI. 1928. 
XI. 1928. 

XI. 1928. 

XI. 1928. 

5. XI. 1928. 
5. XI. 1928. 

5. XI. 1928. 

5. XI. 1928. 

6. XI. 1928. 

6. XI. 1928. 

6. XI. 1928. 

6. XL 1928. 

6. XI. 1928. 

8. XI. 1928. 

8. XL 1928. 

8. XI. 1928. 

9. XI. 1928. 

/ 
9. XI. 1928. 
10. XL 1928. 

10. XL 1928. 

10. XL 1928. 
10. XL 1928. 
12. XL 1928. 

12. XL 1928. 

12. XL 1928. 
12. XL 1928. 

12. XL 1928. 
12. XL 1928. 

13. XL 1928. 

13. XI. 1928. 

13. XL 1928. 

14. XI. 1928. 

15. XI. 1928. 

15. XL 1928. 

16. XL 1928. 

16. XL 1928. 

17. XL 1928. 

17. XI. 1928. 

17. XL 1928. 
19. XL 1928. 

19. XI. 1928. 
19. XL 1928. 

Ime in bivališče 
lastnika legitimacije 

Lipovšek Gustav, Ptuj. 

Lewi Lucijan, Ljubljana. 
Šulič Bruno, Cerkveno. 

Krajne Anton, Ptuj. 
Pick Artur, Osijek. 

Zaje Anton, Ljubljana. 

Kunschitz August, Ljubljana. 

Ojsteršek Franjo, Trbovlje. 

Moleč Pero, Cerknica. 

Vertačnik Mihael, Zagreb. 
Jeretina Andrej, Zagonca pri 

Kamniku. 
Sameja Franc, Trnovlje pri 

Celju. 
Alobič Lazar, Beograd. 

Turak Anton, Sušak. 
Dornik Anton, Zavodna pri 

Celju. 
Both Franc, Rajhenburg. 

Pučko Janko, Ljubljana-Moste. 

Legan Franc, Ljubljana. 

Novakovič Serafin M., Priboj. 

Sert Ferdo, Maribor. 

Koželj Andrej, Budina pri 
Ptuju. 

Merzelj Miro, Trbovlje. 

Oblak Viktor, Ljubljana. 

Podkrajšek Miloš, Ljubljana. 

Alkalay Josip L., Sarajevo. 

Burgman Vili, Beograd. 

Fabijanić Josip, Vrbovsko. 
Cervenka Ante, Novo mesto. 

Babic Ferdo, Ljubljana. 

Roječ Makso, Ljubljana. 
Klemen Peter, Ljubljana. 
Bezenšek Josip, Maribor. 

šuligoj Ivan, Vrhovo pri Ra
dečah. 

Zdovc Franc, Dolenji Logatec. 
Salaj Fridrih, Suhopolje (Sla

vonija). 
2eleznik Andrej, Ljubljana. 

Baldič Nikola, Sarajevo. 

Bundik Adolf, Zagreb. 

Živković Momir, Prokuplje. 

Sparhakl Ignacij, Breg pri 
Celju". 

Cičovaćki Živko, Sombor. 

Klemene Jakob, Ljubljana. 

Zavec Josip, Rajevo selo. 

Počeković Dragotin, Niš. 

2ivič Martin, Ljubljana. 

Kocbek Janko, Šoštanj. 

Lenassi Julij, Žiri (okraj Lo
gatec). 

Golob Jurij, Ptuj. 
Matelič Alojzij, Ljubljana. 

Jerčič Marija, Maribor. 
Vnuk Franc, Senčak (občina Sa-

kušak, okraj Ptuj). 

Naslov firme 

Oblačilnica „Ilirija", trgovina z 
manufakturnim blagom, Ljub

ljana. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

„Alko", družba z o. z., vele
trgovina žganja, Ljubljana. 

A. Šerbec, kemični izdelki, Ljub
ljana. 

„Štora", d. d., tovarna zaves, 
Št. Vid nad Ljubljano. ' 

Elektrofonska družba z o. z., 
prodaja gramofonov, Ljubljana. 
Fr. Weilgoni, modna trgovina, 

Spodnja Šiška-LjuMjana. 
Isti. 

Kveder Josip, zaloga šivalnih 
strojev, Ljubljana. 

Isti. 

Bančni zavod „Merkator" Vrti-
lek & Co., družba z o. z., Ljub

ljana, 
Isti. 

Pajk Karol, tovarna perila, 
Celje. 

Bavec Vinko, fotograf, Rajhen
burg. 

Elektrofonska družba z o. z., 
prodaja gramofonov, Ljubljana. 
Sever & Komp., trgovina z de

želnimi pridelki, Ljubljana. 
L. Slanovec Jugospecial, druž
ba z o. z., trgovska agentura in 
komisijska trgovina, Ljubljana. 
Mednarodna bančna družna z 

o z., Maribor. 
Isti. 

Tiskarna „Kolektor" Pogačnik 
Albin, StražišČe pri Kranju. 

„Produkcija", osrednja zadruga 
za nakup, proizvajanje in pro

dajo, r. z. z o. z., Ljubljana. 
„Avala", d. z o. z., tovarna ke

mikalij, Maribor. 
Mariborska tekstilna tvornica, 

družba z o. z., Maribor. 
Bančni zavod „Merkator" Vrti-
lek & Co., družba z o. ž., Ljub

ljana. 
Isti. 

Jelovšek & Co., založniška in 
propagandna družba .Adana", 

družba z o. z., Ljubljana. 
Gregore & Ko., veletrgovina 
špecerijskega, kolonijalnega bla
ga, raznega žganja in špirita, 

Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 

Wipplinger Josip, trgovina z 
elektrotehničnimi in kovinskimi 

potrebščinami, Maribor. 
A. Zorko, trgovinska agentura 

in. komisija, Maribor. 
Isti. 

Banka Hauptman & Ko., druž
ba z o. z., Ljubljana. 

Isti. 
Specialintport Soklič R. F. & Co., 
agentura in komisijska trgovina 
z mešanim blagom, Ljubliana. 
Bančni zavod „Merkator" Vrti-
lek & Co., družba z o. z., Ljub

ljana. 
A. Zorko, trgovinska agentura 

in komisija, Maribor. 
Hajny Ivan, trgovina z želez-

nino, Maribor. 
Pajk Karol, tovarna perila, 

Celje. 
Jelačin & Komp., tvornica za-

maškov, Ljubljana. 
„Universal, d. z o. z., zastop

stvo komisija, Ljubljana, 
Bančni zavod „Merkator" Vrti-
lek & Co., družba z o. z., Ljub

ljana. 
„Triglav" L. Pristavec, izdelo
vanje rastlinskih likerjev, Jezero 

pri Ljubljani. 
Grandlaboratorij „Jol", kemič
no - kosmetična tvornica, Celje. 
A. Zorko, trgovinska agentura 

in komisija, Maribor. 
Isti. 

The Rex Co., specialna trgovina 
s pisarniškimi potrebščinami, 

Ljubljana. 
Maks Škof, agentura, Maribor. 

Isti. 

Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, 
dne 19. novembra 1928. 

Predsednik: Ivan Jelačin s. r. Generalni tajnik: dr. Prän Windischer s. r. 

<â:Li::,\^^-.- -.iiiiit^ ^Шајаа?^-" :ï-iàkâ- •^лЈ^ек^: •ЉнаЕШаакж.п, : .^мМајјгШл 



117. 

D. St 3411/28. 2385 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Poštna hranilnica, podružnica v Ljubljani, raz

pisuje po nalogu gospoda ministra za pošto in tele
graf G. D. br. 6065 z dne 10. novembra 1928. na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu javno pismeno dražbo za dobavo raz
nih inventarnih predmetov (pohištva) v skupni pro-
računjeni vsoti 184.970 Din. 

Dražba se bo vršila dne 10. j a n u a r j a l 9 2 9. 
ob enajstih pri direkciji poštne hranilnice, podruž
nice v Ljubljani, Beethovnova ulica š t 7, I. nad
stropje, soba š t 20. 

Pogoji se lahko vpogledajo ali kupijo pri eko-
nomatu poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 
Jamčevina 5 % (za inozemce 10 %) se mora po
ložiti najkesneje do desetih na dan dražbe pri bla
gajni poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani. 
Direkcija poštne hranilnice, podružnice v Ljubljani, 

dne 29. novembra 1928. 

St. 4311/28. 2443 
Razpis. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 
upravi na Bohinjski Bistrici ponovno prodajo okoli 
1650 prms izdelanih bukovih drv loko gozd ob iz
vozni poti v Podkoritu (oddelek 4 f) blizu železniške 
postaje v Nomenju. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani ali pa pri šumski upravi 
na Bohinjski Bistrici, naj se vlože do dne 2 8. d e -
e e m b r a 1 9 2 8. do 11. ure pri direkciji šum v Ljub
ljani, Bleiweisova cesta št. 1. 

Ponudbo morajo biti opremljene s kolkom za 100 
Din in z 10%no (pri inozemcih z 20%no) varščino. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava na Bohinjski Bistrici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 14. decembra 1928. 

790 | 

Vpoštevajo se prošnje samostojnih arhitektov, 
ki imajo razen običajnih pogojev najmanj petletno 
prakso. 

Prošnje s predpisanimi prilogami naj! se vlože 
najkesneje do fine 15. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

Mestni magistrat mariborski, 
dne 10. decembra 1928. 

Župan: dr. Juvan s. r. 

Razglasi upravnega sodišča 
za Slovenijo s Prekmurjem. 

Preds. 274/30—28. 3—1 
Ra/.uis. 

Â. 

St. 9352/11. 2430 2—1 
Razpis dobave. 

Podpisana direkcija razpisuje na dne 31 . d e 
c e m b r a 1 9 2 8. ob 11- uri d o b a v o i n i z v e d -
b o i z o t a c i j e p p r n i h v o d o v i n a r m a t u r e . 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji in specifikacija cevi so na vpogled pri 

podpisani direkciji vsak delavnik med uradnimi 
urami. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 10. decembra 1928. 

Pri upravnem sodis^.za».SloTénijo s Prekmurjem 
v Celju se odda s l u ž i t e l j s k o m e s t o . 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane in pravilna 
kolkovane prošnje (prošnja s kolkom za 5 Din, pri
loge pa s kolkom za 2 Din) najkesneje do dne 
1. j a n u a r j a 1 9 2 9 . pri podpisanem predsed-
ništvu. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo pri
ložiti prošnji vse dokumente, naštete v členu 12. 
uradniškega zakona. 

Ker mora vršiti služitelj ponajveč fizična dela, 
ae bodo vpoštevali predvsem oni prosilci, ki so 
močni in krepkega zdravja. 
Upravno sodišče za Slovenijo s Prekmurjem v Celju, 

dne 8. decembra 1928. 

Letnik X. 
S 13/28—02. «435 

Potrditev prisilne poravnave. 
V konkurzni stvari Franca P r i s l a n a , trgovca 

v Mozirju, se potrjuje prisilna poravnava, sklenjena 
dne 10. decembra 1928. med konkurznim dolžnikom 
in njegovimi upniki za 20 % njih terjatev, plačljivih 
do dne 30. junija 1929. 

Za točno izvršitev teh obveznosti, jamči Kratic 
Prislan st., kovač in posestnik v Mozirju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. decembra 1928. 

K 6198/28—11. Ï432 

Podelitev domika. 
Nepremičnine zavezanca Ivana Š o š t e r i -ta, 

zemljiška knjiga Grajski marof, vi. št. 67, so se do-
meknile s priteklino vred, ki je navedena v cenitve-
nem zapisniku, Mestni hranilnici v Mariboru kot naj
boljšemu ponudniku na podstavi dražbenih pogojev 
za največji ponudek v znesku 3,130.000 Din. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV ц 

dne 7. decembra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 9/27—59. 2442 

Odprava konkurza. 

Št. 1461. 
Razpis. 

3—2 

Podpisani zavod razpisuje n a t e č a j z a s p r e 
j e m . d e s e t i h g o j e n k za šestmesečni teo-
retično-praktični tečaj o negi in prehrani dojenčkov. 

Pouk se prične dne 1. marca 1929. in bo trajal 
šest mesecev. 

Gojenke se bodo vzgajale za privatne negovalke 
in vzgojiteljice dojenčkov. 

Po končanem tečaju se namestijo po potrebi v 
rodbinah kot privatne negovalke. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost 18 let, toda ne preko 30 let; 
2.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov- in 

Slovencev; 
3.) dovršena dva razreda meščanske šole ali tej 

ustrezna izobrazba; 
4.) popolno telesno in duševno zdravje; 
5.) neoporečnost. 
Gojenke bodo dobivale prosto stanovanje v za

vodu, hrano pa za znižano ceno po 400 Din na 
mesec. 

Oskrbeti si morajo bel predpasnik in belo čepico 
po predpisanem vzorcu. 

Kolkovane prošnje s predpisanimi dokumenti naj 
se pošljejo do dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 9 . pod
pisanemu zavodu. 

Zavod za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani, 

dne 1. decembra 1928. 
Dr.B.Dragaš s. r. 

Prozadolženka: «M e x i d a», eksportna in im-
portna družba z o. z. v Ljubljani. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 9/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 7. decembra 1928. 

S 6/28—20. 2431 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Anton T i r š e k , trgovec na Re

čici ob Savinji. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 6/28—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 

dne 5. decembra 1928. 

Cg III 420/28—3. »433 
Oklic 

Alojaija Seško, posestnica v Stopčah, je vložila 
zoper Karla S e s k a , posestnika v Stopčah, tožbo 
zaradi ločitve zakona. 

Spravni poizkusi so se določili na dni 
2., 9. i n 16. j a n u a r j a 1 9 2 9.. 

vselej ob pol devetih, pri tom sodišču v sobi š t 2. 
Ker je sedanje bivališče Karla Seska neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Dragotin Vrečko, 
odvetnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 6. decembra 1928. 

P 59/28—1. 
Razglasitev preklica. 

2142 

S sklepom podpisanega okrajnega, sodišča z dne 
23. junija 1928., opr. št. L 1/28—4, je bila Marija 
Z a d r a v e c , posestnica v Radoslavcih, zaradi za-
pravljivosti omejeno preklicana. 

Za skrbnika ji je postavljen Franc Zadravec, po
sestnik v Radoslavcih. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 12. oktobra 1928. 

P 56/28—1. «321 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
20. oktobra 1928., opr. št. L 1/28—16, je bil Franc 
K r a j n e r , posestnik v Lazah š t 1, zaradi umo-
bolnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Andrej Podboj, po
sestnik v Lazah št. 35. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek I., 
dne 17. novembra 1928. 

Proglasitve za mrtve. 2 4 4 1 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogreSanci za mrtve, in sicer prvi, ker se more o njem po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., 
drž. zak. št. 128, ostali trije, označeni z *, ker se more o njih po § 24., St. 1, obč. drž. zak., domne
vati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mn 
dado to kako drugače na znanje. 

Št. 28.108/28. 2438 

Razpis. 
Pri mestnem magistratu mariborskom se raz

pisuje m e s t o i n ž e n j e r j a - a r h i t e k t a . 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Miha Lopatic, 
rojen dne 18. maja 
1885., v Dolenjih Sko-
picah št. 29, pristojen 

v Cerklje. 
* Anton Blažič, 

rojen dne 24. maja 
1884. v Cesti, pristo
jen v Videm-Dobre-

polje. 
* Marija Zidarič, 

rojena dne 16. septem
bra 1878., posestniko-
va žena v Zupcči vasi, 

pristojna v Cerklje. 
• Marija Račlč, 

rojena dne 17. maja 
1864., posestnikova 
žena v Vihrah, pri

stojna v Cerklje. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel ob začetku svetovne 
vojne na rusko fronto; dne 

4. marca 1917. baje umrl. 

Odšel pred 26 leti v Ame
riko; od takrat ni več glasu 

o njem. 

Odšla pred več leti v Ame
riko, kjer leta 1916. baje 
umrla. Že 10 let ni več glasu 

o njej. 

Skočila baje dne 6. novem
bra 1918. v Savo; od takrat 

vsaj ni več glasu o njej. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Urša Lopatic, 
žasebnlca 

v Dolenjih Sko-
picah št. 29. 

Alojzij Blažič, 
kolarski pomoč
nik v Ljubljani, 

Hradeckega 
vas št. 64. 

Josip Zidarič, 
zasebnik 

v Krški vasi. 

Martin Račlč, 
posestnikov sin 
v Vihrah št. 12. 

Ime In bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Predlagateljica. 

Predlagatelj. 

Predlagatelj. 

Predlagatelj. 

Dan 
In opr. št. 

oklica 

11.10.1928.; 
T 24/28—3. 

2.10.1928.; 
T 37/27-3. 

26.9.1928.; 
T 22/28-4. 

4.12.1928.; 
T 27/28—2. 

Okllcni rok 
poteče dne 

30. junija' 
1929. 

20. decembra 
1929. 

31. decembra 
1929. 
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E 544/28—5. 2399 

Dražbeni oklic. 
One 8. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Dolnja Lendava, vil. št. 629, 
1185 in 1090. 

Cenilna vrednost: 15.000 Din; najmanjši ponu
dek: 10.000 Din. 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
detkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
•T dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 3. decembra. 1928. 

E 743/28—4. 2405 

Dražbeni oklic 
Dne 15. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 8 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Galušak, vi. št. 26, 124 
in 166, kakor tudi vi. št. 128, katastrska občina Kra-
ljevci. 

Cenilna vrednost: 19.062 Din 35 p; najmanjši po
nudek: 12.708 Din 25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek IL, 
dne 5. decembra 1928. 

E 809/28—19. 2406 
Dražbeni oklic 

Dne 12. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Babni vrt, vi. št. 107 in 148. 

Cenilna vrednost: 61.032 Din; vrednost priteklin: 
-203 ЂЏ$ najmanjši ponudek: 40.688 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, siceT bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek IL, 
dne 24. novembra 1928. 

E 4566/28—6. 2398 

Dražbeni oklic 
Dno 4. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Moste, vi. št. 371. 

Cenilna vrednost: 415.301 Din 25 p; najmanjši 
ponudek: 276.867 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 22. novembra 1928. 

E 4892/28—6. 2404 

Draîbeni oklic 
Dne 11. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Želhnlje, vi. št. 51. 

Cenilma vrednost: 39.658 Din; najmanjšil ponu
dek; 26.440 Din. 

Pravice, ki n<? bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 28. novembra 1928. 

E 5463/28—6. 2403 
Dražbeni oklic. 

Dne 8. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 
podpisiuiem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Vodmat, vi. št. 170 (hiša z 
dvoriščem, drvarnico, pralnico in vrtom). 

Cenilna vrednost: 160.100 Din: najmanjši ponu
dek: 106.733 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 30. novembra 1928. 

F 371/28—5. 2044 

Dražbeni oklic 
Dne 3 1. d o e. e m b r a 19 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepnemičnin: 
zemljiška knjiga Bistrica, v3. št. 75. 

Cenilna vrednost: 39.960 Din; vrednost priiteklin: 
5190 Din; najmanjši ponudek: 30.100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek IL, 
dne 4. oktobra 1928. 

E 387/28—8. 2346 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Novo Zabukovje, vi. št. 154, 84 
in 270. ' • 

Cenilna vrednost: 17.300 Din; najmanjši ponu
dek: 11.534 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek IL, 
dne 5. novembra 1928. 

E 405/27—13. 2347 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga St. Rupert, vi. št. 835, 1012, četr-
tinke vi. št. 1169, 1167 in 905. 

Cenilna vrednost: 12.165 Din; najmanjši ponu
dek: 8111 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe', je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja ma dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek IL, 
dne 5. novembra 1928. 

E 578/28—6. 2408 

E 1153/28. 2401 

Dražbeni okl ic 
Dne 7. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga .Turka vas, vi. št. 245 in 879. 

Cenilna vrednost: 55.734 Din; najmanjši ponu
dek: 37.157 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega. sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 23. novembra 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 5. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Vid, vi. št. 16. 

Cenilna vrednost s priteklino, odštevši vknjiženi 
užitek: 11.928 Din; vrednost priteklin: 175 Din; .naj
manjši ponudek: 7952 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 26. novembra 1928. 

E 576/28—«. 2397, 

Dražbeni oklic 
Dne 9. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 19 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kačji dol, vL št. 49. 

Cenilna. vrednost: 14.740 Din 10 p; vrednost pri
teklin: 2410 Din; najmanjši ponudek: 11.433 Din 
40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 17. novembra 1928. 

E 283/28—7. 2400 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Žiganja vas, vi. št. 38, in zemljiška 
knjiga Vojvodni boršt, vi. št. 504. 

Cenilna vrednost: 49.900 Din; vrednost priteklin: 
620 Din; najmanjši ponudek: 20.650 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 8. novembra 1928. 

2425 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

947. Sedež: Lesce pri Bledu. 
Besedilo firme: «Pelile», splošno ključavničar

stvo, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba proizvaja splošno klju-

čaničarske in mehanske izdelke, nabavlja in prodaja 
sirovine in polsiirovine, razpečava izdelke, pridobiva 
nepremičnine ter jih jemlje v zakup v obratne 
namene. 

Družbena pogodba z dne 5. novembra 1928.. 
posi. št. 7645. 

Družba je ustanovljena za deset let. 
Osnovna glavnica znaša 10.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Leopold Reiter, mehanik v Pod-

brezju št. 21. 
Družbo zastopa in, zanjo podpisuje poslovodja 

samostojno, če pa sta dva poslovodji, jo podpisujeta 
skupno tako, da postavljata pod napisano, natisnje
no ali štampiljirano besedilo njene firme svoja pod
pisa. 

L j u b l j a n a , dne 20. novembra 1928. 

948. Sedež: RadovJjica. 
Besedilo firme: Vurnik & Vidic. 
Obratni predmet: mehansko pletilstvo, nakupo

vanje in prodajanje predmetov, spadajočih v t o 
stroko. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza fot» 
1. januarja 1928. 
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Družbeniki: Franc Vurnik in Minka Vumik, 
h. žt. 8, in Josip Vidic. h. št, 2 — vsi trije v. Ra
dovljici. 

Družbo zastopata in njeno firmo podpisujeta 
skupno po dva družbenika: ali Franc Vurnik in Josip 
Vidic ali Minka Vurnik in Josip Vidic tako, da po
stavljata pod besedilo firme, ki je lahko napisano, 
s pečatnikom odtisnjeno ali s strojem napisano, 
svojeročno svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a, h: 

949. Sedež glavne trgovine: Jesenice. 
Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Braća Lasan. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo in 

v zaprtih steklenicah in z delikatesami: 
Sedež odslej: Ljubljana. 
Izbrisala sta se sedež glavne trgovine na Jese

nicah in sedež podružnice v Ljubljani. 
Obratni predmet odslej: trgovina z vinom na de

belo in na drobno. 
Ker je javni družbenik Rok Lasan izstopil, je 

prestala biti firma z dnem 7. novembra 1928. javna 
trgovska družba in njen imetnik je odslej samo Ivan 
Lasan, trgovec z vinom v Ljubljani VII., Vodnikova 
cesta št. 17. 

L j u b 1 j a n a, dne 19. novembra 1928. 

Izbrisala se je prokura Josipa Maucherja; vpisala 
pa se je prokura, podeljena Francu Mauritschu pri 
Sv. Lovrencu na Pohorju. 

M a r i b o r, dne 29. novembra 1928. 

950. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugoreklam», družba z o. z.: 
Vpisala se je poslovodkinja Ana Golebiowska. 

trgovčeva soproga v Ljubljani, Sv. Florijana ulici 
št. 3; izbrisal pa se je poslovodja Josip Uran. [ 95g 

Prokura se je podelila Romanu Golçbiowskemu, 
trgovcu v Ljubljani, Sv. Florijana ulica št. 3, ki za
stopa firmo z omejitvijo drugega odstavka člena 42. 
trgovinskega zakona in podpisuje firmo s pristav-
kom, označuj očim prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 28. novembra 1928. 

2426 Vpisi v zadružni register. 
Ц. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 

d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

956. Krojaška produktivna nakupovalna in proda
jalna zadruga v Celju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 17. oktobra 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Josip Tomažič, krojaški mojster v 
Celju, in Jakob Fric, krojaški mojster v Gabrju. 

Besedilo likvidacijske firme: KrojaSka produk
tivna nakupovalna in prodajalna zadruga, r. z. z 
o. z. v Celju v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

C e l j e , dne 28. novembra 1928. 

957. «Ekonom», osrednja gospodarska zadruga v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Bohuslav Ska-
licky, Ivan Strumbelj in Jakob Kušar; vpisali pa so 
se člani načelništva Anton Globevnik v Bršlinu pri 
Novem mestu, Franc Toni na Igu in Ivan Remškar 
v Logu. 

L j u b l j a n a , dne 28. novembra 1928. 

Gospodarska zadruga akademskega društva 
«Jadran», registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Ljubljani: 

Izbrisala se je članica načelništva Milena Žerjav. 
L j u b l j a n a , dne 20. novembra 1928. 

951. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trink & Bernik. 
Obratni predmet: strojno mizarstvo: 
Ker je javni družbenik Ivan Bernik izstopil iz 

družbe, je prestala biti firma javna trgovska družba. 
Besedilo firmo odslej: Trink Alojzij. 
Imetnik odslej: Alojzij Trink, mizarski mojster v 

Ljubljani, Linhartova ulica št. 8. 
L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1928. 

952. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prva Hrvatska štedionica v Za

grebu, podružnica v Mariboru: 
Izbrisala sta se prvi upraviteljev namestnik 

dr. Mirko Jerec in drugi upraviteljev namestnik 
Milan Lackovič. 

Zaznamenovalo se je, da sta dr. Janko Orožen 
in Martin švab, vpisana uradnika podružnice, po
oblaščena, sopodpisovati firmo podružnice v Mari
boru po obstoječih instrukcijah, in sicer dr. Janko 
Orožen kot prvi in Martin Švab kot drugi upravi
teljev namestnik. 

M a r i b o r , dne 29. novembra 1928. 

953. Sedež podružnice: Maribor. 
Bee.edilo firme: «Salus», d. d., Ljubljana, podruž

nica Maribor. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana: 
Izbrisali so se upravni svetniki Mihael Knaflič 

(ker je umrl), mag. pharm. Miroslav Rozman in mag. 
pharm. Janko Koritzky (ker sta izstopila); vpisal 
pa se je upravni svetnik dr. Fran Kandare, odvetnik 
v Ljubljani. 

M a r i b o r , dne 28. novembra 1928. 

954. Sedež: Rogaška Slatina. 
Besedilo firme: V. Bizjak & drug: 
Besedilo firme odslej: V. Bizjak & drug, kr. dvor

ski dobavitelj, tvornica keksa i dvopeka. 
Ta firma je odslej podružnica glavnega zavoda, 

ki obstoji v Zagrebu in je vpisan z istim imenom 
pri kr. sudbenem stolu kao trgovačkem sudu v Za
grebu pod br. 66.126 gr. K 2758/1928. 

C e l j e , dne 21.novembra 1928. 

955. Sedež: Sv. Lovrenc nad Mariborom. 
Besedilo firme: Henrik Kieffer, tovarna kos, 

srpov, slamoreznih nožev. Sv. Lovrenc nad Mari
borom: 

Razne objave. 
2 4 3 4 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. decembra 1928. 
Aktiva. Dinarje» 

Metalna podloga 348,034.484-20 
Posojila 1.670,476.562-29 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 270,114.206-22 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168— 
Saldo raznih računov . . . . • 481,450.530-43 

8.937,472.843-84 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,513.173-57 
Novčanice v obteku 5.550,189.300-— 
Državni račun začasne zamene . • 270,114.206-22 
Terjatve države po raznih računih 190,223.680*34 
Razne obveznosti 663,999.450-71 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.188,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 
8.937,472.843-84 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, .lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na teto. 

959. Keramična zadruga, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisal se je načelnik Lovro Klemenčič; vpisal 
pa se jo za načelnika zadruge Josip Klemenčič, ke
ramik v Novem mestu. 

L j u b l j a n a , dne 27. novembra 1928. 

960. «Poštni dom», .registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani: 

Izbrisali so se člani načelništva Franc Mairtinšek, 
Anton Boh, Jože Bizovičar in Martin Gruden; vpisali 
pa so se člani načelništva Viktor Troven, šef odseka 
postne hranilnice v Ljubljani (kot predsednik), Franc 
Ferjančič, računski uradnik direkcije j>ošte in tele
grafa v Ljubljani, Ivan Metelko, zvaničnik v Ljub
ljani 1, in Jožko Jakše, uradnik direkcijo pošte in 
telegrafa v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 20. novembra 1928. 

961. Posojilnica pri Sv. Lenartu v Slov. gor., regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 16. novembra 
1928. so se izpremenila zadružna pravila v §§ 3.. 6., 
14., 16., 18., 33., 37. in 41. 

M a r i b o r , dne 29.novembra 1928. 

962. Hranilnica in posojilnica v Tržiču, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Franc Ahačič; vpi
sal pa se je član načelništva Ivan Majeršlč, posest
nik v Tržiču. 

L j u b l j a n a , dne 27. novembra 1928. 

963. Ljudska stavbna zadruga v Zagorju ob Savi, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 29. aprila 1928. so so 
izpremenila zadružna pravila v §§ 2.. 13., 18., 38., 
39., 40. in 41. 

Zadruga ima odslej, namen, brez lastnega do
bička zidati članom ob čim ugodnejših pogojih lastne 
domove ali jim oskrbovati zdrava stanovanja v svo
jih hišah. * 

L j u b 1 j a n a, dne 20. novembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

964. Čevljarna «Jadran» v Kranju, r. z. z o. z. v 
likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 27. novembra 1928. 

2436 Vabilo na 7. redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

Akademski kolegij, 
stavbena in konsnmna reg. zadruga z o. z. 

v Ljubljani, 

v petek dne 2 8. d oc o in b r a 1 9 2 8. ob sedem
najstih v pisarni Akademskega kolegija v Ljubljani, 

Kolodvorska ulica št. 22. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo. 
2.) Poročilo tajnikovo. 
3.) Poročilo blagajnikovo. 
4.) Poročilo nadzorništva o računskem zaključku 

za minulo poslovno leto. 
5.) Odobritev bilance in podelitev aibsofoitorija 

načelništvu. 
6.) Slučajnosti. 2436 

* * * 
O p o m b a : Ce bi ob napovedani uri občni zbor 

ne bil sklepčen, se otvori po § 25. zadružnih pravil 
pol ure kesneje občni zbor z istim sporedom; ta 
občni zbor bo sklepčen ob vsakem številu navzočnih 
ali zastopanih članov. 

V L j u b l j a n i , dne 12. decembra 1928. 
Za Akademski kolegij, 

stavbeno in konzumno zadrugo z o. z. 
v Ljubljani: 

Adolf Ribnikar s. r., Fran Jeran s. r., 
predsednik. tajnik. 

2420 3-2 Poziv upnikom. 
Firma: T e r m o t e h n i č k i z a v o d i , d. d. v 

Račjem pri Mariboru, je prešla po soglasnem eklepn 
delničarjev na občnem zbora z dne 5. decembra 1928. 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanima likvidatorjema najpozneje do dne 16. j a 
n u a r j a 1 9 2 9. 

V R a č j e m p r i M a r i b o r u , dne 7. decem

bra 1928. L i k v i d a t o r j a : 
Fran Gogala s. T. in Franc Jerebic s. r., 

oba v Mariboru. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 
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Poštnina plačana лг gotovini. 

118. V Ljubljani, dne 18. decembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADIMI U S T 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V i e b l n e : 
Iz 
392. 

393. 
394. 
395. 

! 396. 

Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
Pravila o opravljanju državnega strokovnega izmta vseh admini
strativnih uradnikov, službujočih v resnrtu ministrstva za narodno 
zdravje, za prestop iz pripravlialne skupine v pomožno skupino. 
Pravilnik za izvrševanje zakona o dobrovoljcih. 
Uredba o odpisu davka ob elementarni škodi. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju kablov in ostalih vodov za 
električni tok. 
lzpremembe in dopolnitve v taksnem in pristojbinskem pravilniku 
z dne 6. novembra 1923. in njegovih izpremembah in dopolnitvah 
,z, dne 31. marca 1927. 

397. Odločba o ustanovitvi davčnih uprav. 
398. Popravek k razpisu o carinsko-želemlškem postopanju s tranzit

nimi pošiljkami. 
Razglasi os'ednie vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi veltkega župana mariborske oblasti. 
Razglasi upravnega sodišča za Slovenijo s Prekmurjem. 
R«uglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oölastev, med njimi : 399. Odločbe državnega 

sveta. 
Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

P o p r a v e k . 
Med osebne vesti, priobčene v Uradnem listu 116 

z dne 14. decembra 1928., je zašla koncem prvega 
stolpca na strani 777. pomotoma vrsta: 
«Rudolf L o t r i б davčnega urada v Murski Soboti» 

Ta vrsta naj se prečrta;. 
* 

Številka 288 z dne 11. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so: 
z redom Belega orla V.vrste: dr. Rudolf A n 

d r e j k a, pravni referent ljubljanske oblasti; Stanko 
S t r u p i , inspektor ministrstva za notranje posle; 

z redom sv. Save Ш. vrste: monsignor dr. Anton 
J e r o v š e k , predsednik finančnega odbora mari
borske občino, profesor v p.; dr. Josip L es k o v a T, 
odvetnik, predsednik oblastne skupščine in oblast-
nega odbora v Mariboru; dr. Marko N a t l a č e n , 
odvetnik, predsednik oblastne skupščine in oblast
nega odbora v Ljubljani; dr. Fran V o d o p i v e c , 
veliki župan ljubljanske oblasti; dr. Fran S c h a u -
b a c h , veliki župan mariborske oblasti; dr. Fran 
S v e t e k, inspektor ministrstva za notranje posle; 
dr. Otmar P i r k m a j e r , načelnik ministrstva za 
notranje posle; 

z redom sv. Save IV. vrste: dr. Josip H u b a Л, 
sreski poglavar v Celju; Rajko M u l a č e k , šef 
upravnega in samoupravnega oddelka pri velikem 
županu v Mariboru; Vekoslav K e r š e v a n , vižji 
policijski svetnik in vodja policijskega komieariata 
v Maribora; dr. Stanko M a j c e n , šef kabineta mi
nistra za notranje posle; dr. Tomo T o 1 a z z i, in
spektor ministrstva za notranje posle; 

z zlato svetinjo za civilne zasluge: Joeip T r o 
b e c , posestnik in župan v Ornem vrhu, srez Ljub
ljana; Anton C e r a r , posestnik in župan v Morav
čah, srez Kamnik; Mihael Č o l n a r , posestnik in 
župan v Trzinu, srez Kamnik; Karel P r e l e s n i k , 
posestnik in župan v Stahovici, srez Kamnik; Karel 
K T o m a r, posestnik in župan, v Dolenji vasi, srez 
Kočevje; Vinko R e s m a n, posestnik in župan, v 
Radovljici;. Iran. D i m e c, posestnik in župan v De
pali vasi, srez Kamnik. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav
ljanske vreze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev «mejo izstopiti: 

L zaradi sprejema avstrijskega državljanstva: 
Fran S c h i n, k, delavec na Dunaju, rojen v Vizlendvi 
in pristojen v RogaSevce, srez Murska Sobota; 

П. zaradi sprejema nemškega državljanstva: Ma
tilda! K r a v a r , služkinja v Penzbergu (Nemčija), 
rojena v Penzbergu in pristojna v Talčji vrh, erez 
Črnomelj; 

Ш. zaradi sprejema- češkoslovaškega državljan
stva: Josef P e c h e , privatni nameščenec v Pragi, 
rojen v Mariboru in tja pristojen. 

Številka 289 z dne 12. decembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Vladimir G r ž i n a . , trgovec v 
Ljubljani, skupno z ženo Frančižko; 2.) Viktorija, 
G o d i n a , učiteljica v Ljubljani; 3.) Ludovik R u -
t a r , učitelj na Bohinjski Beli; 4.) Edvard G o r n i k , 
poljedelec v Zigmarici. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smejo izstopiti: 

L zaradi sprejema avstrijskega državlgianstva: 
Alojzij R a u t e r, posestnik v Grombachu (Avstrija), 
rojen v Črnomlju in tja pristojen, skupno z ženo Ano 
in dvema maloletnima otrokoma; Josip H u b e r, 
zidar na Dunaju, rojen v Žabjaku in pristojen v Oi-
gonce, srez Maribor, desni breg, skupno z ženo Eliza
beto; Ivanka G r a b 1 o v i č, delavka na Dunaju, 
rojena na Hribu in pristojna v Litijo; Bernard 
Z v o r š a k , delavec, v Brucku (Avstrija), rojen v 
Majšpergu, srez Ptuj, in tja pristojen, skupno z ženo 
Katarino in maloletno hčerko Suzano; Fran K l a s -
s i n g , miner v Gradcu, rojen v Dražencih in pri
stojen v Maribor, skupno z ženo Zofijo; 

H. zaradi sprejema nemškega državljanstva: Te
rezija T o m š i č v Miinchnu, rojena v Penzbergu in 
pristojna v Litigo. 

Številka 289/XCII z dne 12. decembra 1928.: 
. Zakon, s katerim se dodeljuje Josipu G o s t i n -

c a r j u , ministru na razpoloženju v Ljubljani, od 
dne 26. novembra 1927,. stalna mesečna podpora 
3000 Din brez pravice do draginjske doklade. 

Številka 290 z dne 13. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. no

vembra 1928.: Pomaknjen je iz 2. skupine П. kate
gorije v 1. skupino II. kategorije Adolf D o l a k , 
strokovni učitelj, na tehniški srednji šoli v Ljubljani. 

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 2a. no
vembra 1928.: Upokojena sta: po poslednjem od
stavku člena 141. uradniškega zakona Avgust 
R e i c h , finančni okrajni ravnatelj v 4. skupini I. ka
tegorije v Ljubljani; po točki 1.) člena 183. uradni
škega zakona Rajko M1 e j n i k, nadzornik v 1. sku
pini П. kategorije pri delegaciji ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Objavi ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev sta sprejeta: 1.) Franc P e r č i č , posestnik v 
Krčevini, skupno z ženo Ivanko in maloletno hčerko 
Olgo; 2») Terezija J a g e r, učiteljica v Mariboru. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smejo izstopiti zaradi sprejema avstrijskega 
državljanstva: 1.) Mihael K r a n j c, delavec na Du
naju, rojen v Veščici, srea Murska Sobota, in tja 
pristojen, skupno z ženo Barbaro; 2.) Ana C e r n a -
ž a r , kuhartea na Dunaja, rojena v Selean, »rez 
Kranj, in tja pristojna; S.) Ferdinand 8 u k i t K, me
sar <v Neumarktu (Avstrija), rojen v Felsöremeta in 
pristojen v Trdkovo; srez- Murska Sobota, skupno z 
ženo- Terezijo in dvema maloletnima otrokoma; 4.) 

Rudolf B r u n n e r, čevljar v Unterpremstättnu (Av
strija), rojen v Žižkah, srez Dolnja Lendava, in tja 
pristojen, skupno z ženo Marijo; 5.) Matija R u d L 
posestnik v Franzdorfu (Avstrija), rojen v Schellen-
bergu in pristojen v Tolsti vrh, srez Prevalje. 

Številka 291 z dne 14. decembra 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Ivan B r i š č e k, odvetniški pisar 
na Viču; 2.) Karolina P o 11 n i g v Ljubljani; 3.) Ka-
rolina D e D a m o s, učiteljica v Soteski; 4.) Rudolf 
Za v a d i i , elektrotehnik v Celju. 

Objava ministrstva za notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev sme izstopiti zaradi sprejema avstrijskega držav
ljanstva: Gizela S r a b o t n i k , bolničarka na Du
naju, rojena pri Sv. Janžu pri Dravogradu in tja pri
stojna. 

Številka 292 z dne 15. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. de

cembra 1928.: Premeščen je po službeni potrebi h 
gradbeni direkcijji v Novem Sadu Ladislav J. B e v c, 
inženjer v 5. skupini I. kategorije pri gradbeni direk
ciji v Ljubljani 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. no
vembra 1928.: Pomaknjen je iz 6. skupine I. katego
rije v 5. skupino I. kategorije dr. Josip S m i d, sod
nik pri okrajnem sodišču v. Laškem. 

Odlok ministra za posto in telegraf z dne 28. sep
tembra 1928.: Premeščena je na prošnjo od poštnega 
in telegrafskega urada v Mariboru 1 k poštnemu in 
telegrafskemu uradu v Celju Pavla J a r h, poštna in 
telegrafska uradnica v 3. skupini) IL kategorij]«. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 6. okto
bra 1928.: Premeščena je po službeni potrebi od pošt
nega in telegrafskega urada v Ljubljani 1 k pošt
nemu in telegrafskemu uradu v Laškem, Franja 
T u r k , poštna in telegrafska uradnica v 3. skupini 
II. kategorije. 

Objavi ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev sta sprejeta: 1.) Ignacij T r e v e n , kovač v 
Ljubljani, skupno z ženo Frančisko; 2.) Ivana M a h 
n i č, otroška vrtnarica v Ljubljani. 

Odlok generalnega direktorja carin z dne 8. de
cembra 1928.: Postavljen je Josip S i k o 8 e k, uprav
nik carinarnice v p., za carinskega posrednika pri 
glavni carinarnici I. vrste v Ljubljani 

Razglas ministrstva pravde z dne 8. decembra 
1928. glede obnove zemljiških knjig na Dunaju, ki 
jih je dne 15. julija 1927. uničil požar, in sicer za 
davčne občine: Innere Stadt, Leopoldstadt, Land-
strasse, Wïeden, ' Margaretnen, Mariahilf, Neubau, 
Josefstadt, Alsergrund in Brigittenatt kakor tudi 
nekaterih vložkov zemljiške knjige za gospoščineka 
posestva (tretja skupina). Prijave in pritožbe se mo
rajo vložiti ustno do dne 81. decembra 1928. pri de
želnem sodišču za civilne stvari na Dunaju (v I. okr». 
ju, Herrengasse 17). — Razglas navaja tudi popolni 
seznamek nepremKflin, ki so e© vpisale v nove zem
ljiške knjige, in gospoSčineka posestva. 

иЕашгкс&^ i. 1г1»аеаавШШш:^ fesu. l';É&dÈk 
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Uredbe osrednje vlade. 
392. 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih UTadni-
kih in ostalih državnih uslužbencih in členov 1. in 3. 
uredbe o ustroju ministrstva za narodno zdravje 
predpisujem nastopna 

P r a v i l a 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita vseh administrativnih uradnikov, 
službujočih v resortu ministrstva za na
rodno zdravje, za prestop iz pripravljalne 

skupine v pomožno skupino.* 
Člen 1. 

I>ržavni strokovni izpit administrativnih urad
nikov, službujočih v resortu ministrstva za narodno 
zdravje, za prestop iz pripravljalne skupine v po
možno skupino morajo opravljati vsi administrativni 
uradniki, ki so v pripravljalni skupini, ne glede na 
to, ali ima kdo izmed njih višjo izobrazbo od one, 
ki se zahteva za stroko in kategorijo, t/ kateri je. 

Člen 2. 

Izpit je javen in usten ter obzeza: 
1.) obče znanje o celokupni sanitetni zakonodaji 

in sanitetni administraciji, nadalje o organizaciji 
sanitetne stroke; 

2.) obče znanje o organizaciji državne uprave 
(ustava, zakon o centralni upravi, zakon o obči 
upravi, zakon o državnem svetu in uredba o po
slovnem redu pri državnem svetu in upravnih sodi
ščih, uredba o razdelitvi države na oblasti, zakon o 
oblastni in sreski samoupravi, zakon o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih); 

3.) znanje zakona o državnem računovodstvu: 
oddelek o državnih nabavah s pravilniki za njega 
izvrševanje. 

4.) podrobno znanje o vseh zakonskih in ostalih 
administrativnih predpisih, razpisih, naredbah, od
ločbah, pravilnikih itd., ki so v zvezi z izvrševanjem 
službe pri uradu, kjer kandidat službuje. 

Od administrativnih uradnikov, službujočih pri 
ministrstvu za narodno zdravje, se zahteva podrob
nejše znanje o vseh spredaj navedenih zakonskih 
predpisih, znanje o administraciji v vseh oddelkih 
ministrstva in.znanje o vseh razpisih in navodilih 
ministrstva za pravilno izvrševanje službe v sani
tetnem in v administrativnem pogledu in znanje o 
vseh odločbah, uredbah, pravilnikih, pravilih itd. 
ministrstva občega značaja. 

Za zgled se navajajo: 
1.) uredbe, pravila, pravilniki, odločbe in navo

dila, kar jih je izdanih za izvrševanje zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih; 

2.) pravila o izkopih in prenosih mrličev, pravila 
o nezdravih stanovanjih, pravila o reguliranju pro
stitucije, pravila o hranjenju strupov in strupenih 
stvari, pravila o zobnih zdravnikih in zobnih teh
nikih itd. 

Člen 3. 
K temu izpitu se smejo prijaviti administrativni 

uradniki med svojo triletno začasno službo. Kdor se 
v tem roku ne prijavi k izpitu, se smatra, da izpita 
ni opravil, ter izgubi službo. 

Člen 4. 
Izpraševalne komisije za, ta izpit se ustanavljajo 

pri ministrstvu za narodno zdravje in v krajih, kjer 
so sedeži oblastnih inšpektorjev ministrstva za na
rodno zdravje, s pristojnostjo za vse administra
tivne uradnike, ki spadajo pod teritorialno pristojr 
nost dotičnega velikega župana, izvzemši uradnike, 
službujoče pri higienskih napravah, za katere se 
ustanavljajo komisije pri higienskih zavodih, iz ka
terih območja je dotični uradnik. 

Administrativni uradniki, službujoči pri ministr
stvu za narodno zdravje in sanitetnih napravah in 
uradih v Beogradu,, opravljajo ta izpit pri komisiji, 
kj ,se ustanovi pri ministrstvu za narodno zdravje, 
izvzemši uradnike higienskih naprav, ki opravljajo 
izpit pred komisijo, ki se ustanavlja pri centralnem 
higienskem zavodu v Beogradu. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. decembra 1928., št.289/XCII. 

Člen 5. 

Izpraševalne komisije se sestavljajo med vsem 
letom, čim se prijavijo k izpitu najmanj trije kan
didati. 

Izpiti se opravljajo v Beogradu pri ministrstvu 
za narodno zdravje in v centralnem higienskem za
vodu, v ostalih krajih pa pri oblastni županiji in v 
higienskih zavodih. 

Člen 6. 

Izpraševalna komisija je sestavljena iz predsed
nika, dveh članov in zapisnikarja, in sicer jo sestav
ljajo: 

a) v Beogradu: načelnik oddelka za zdravstveno 
službo, pravni referent ministrstva za narodno zdrav
je in oblastni sanitetni referent s sedežem v Beo
gradu; za uradnike higienskih naprav: načelnik hi
gienskega oddelka, pravni referent ministrstva; za 
narodno zdravje in direktor centralnega higienskega 
zavoda; 

b) na ostalih sedežih oblastnih velikih županov: 
j veliki župan —• če je zadržan, njegov namestnik —, 
! oblastni sanitetni referent in najstarejši upravnik 
; bolnice v dotičnom kraju; za uradnike higienskih na-
' prav: direktor dotičnega higienskega zavoda, iz čigar 
1 območja je uradnik, in dva najstarejša zdravnika 
iz zavoda. 

Predsednike komisij, člane, enega člana namest
nika in zapisnikarje komisij odreja minister za na
rodno zdravje ali veliki župan ali direktorji higien
skih zavodov s svojimi odloki za dve leti meseca 
januarja. 

Za zapisnikarja komisije se jemlje eden izmed 
uradnikov pri uradu, kjer se komisija ustanavlja. 

Člen 7. 

Če je treba, se smejo izpraševalne komisije med 
letom popolnjevati z novimi člani namesto starih, ki 
morajo odpasti iz kakršnihkoli vzrokov. 

Naknadno postavljeni novi člani komisije osta
nejo v tej dolžnosti, dokler traja redni mandat ko
misije. 

Člen 8. 

Zapisnikar komisije se udeležuje poslovanja ko
misije samo s tem, da vodi zapisnik o poslovanju 
komisije ter izvršuje vse administrativne posle za 
opravljanje izpitov. 

Člen 9. 

0 tem, kaj naj kdo izmed članov komisije iz-
prašuje kandidata, se sporazumevajo člani komisije. 

CJen 10. 

Prijave k izpitu z izpričevalom o tem, kdaj je 
dotični kandidat vstopil v državno službo, se vlagajo 
pri prvonadrejenem starejšini, ki jih pošilja po rečni 
poti ministrstvu za narodno zdravje. 

Ko ministrstvo ugotovi, da ima dotični kandidat 
pravico, opravljati izpit, pošlje njegovo prijavo s 
prilogami vred teritorialno pristojni izpraševalni ko
misiji. 

Člen 11. 
Predsednik komisije odredi dan za izpit ter ob

vesti dotičnega kandidata, po pristojnem šefu urada, 
kjer službuje, najmanj deset dni prej. Na en dan 
sme opravljati izpit največ pet kandidatov. 

Člen 12. 

Izpit je javen in usten. 
Za vsakega kandidata posebe ee vodi zapisnik o 

poslovanju komisije, v katerega vpiše zapisnikar 
komisije poleg ostalega odločbo komisije o uspehu, 
ki ga je dosegel kandidat pri izpitu. Oceno o uspehu 
izpita so: opravil soglasno odlično (položio jedno
glasno odlično), opravil soglasno (položio jedno
glasno), opravil z večino glasov (položio većinom gla
sova) in: ni opravil (nije položio). 

Člen 13. 
Uspeh izpita priobči predsednik kandidatu takoj, 

potem pa pošlje zapisnik o poslovanju komisije, ki 
ga podpišejo predsednik, člani in zapisnikar komi
sije, 7. ostalimi spisi vred ministrstvu «a narodno 
zdravje v nadaljnje poslovanje. 

Člen 14. 
Kandidat, ki ne opravi izpita ali ne pride k. iz

pitu iz kakršnihkoli razlogov, se sme iznova javiti k 
izpitu, in sicer v prvem primeru najmanj čez šest me
secev od dne, ko je opravljal izpit, v drugem primeru 
pa najmanj čez tri mesece od dne, odrejenega; za 
izpit. t 

Izjemoma sme ministrstvo za narodno zdravje' 
dovoliti iz tehtnih razlogov spredaj navedenim, kan

didatom ponavljalni izpit tudi pred navedenim šest
mesečnim ali trimesečnim rokom. 

Člen 15. 

V triletni začasni službi se sme opravljati izpit 
največ trikrat, odložiti pa se sme največ dvakrat. 
Kdor niti pri tretji prijavi ne opravi izpita ali iz 
kakršnihkoli razlogov odstopi od njega, se smatra, 
da izpita ni opravil, in trpi zakonske posledice. 

Člen 16. 

Predsedniku, članom komisije in zapisnikarju pri
stoji nagrada po pravilniku, ki ga predpiše za to 
minister za narodno zdravje. 

To nagrado položi vsak kandidat pri zapisnikarju 
pristojne komisije. 

Člen 17. 

Vsak kandidat sme zahtevati od ministrstva za 
narodno zdravje o uspehu izpita izpričevalo, ki so 
mu da proti plačilu zakonske takse. 

Člen 18. 

Razen tega izpita ne opravljajo adnunistrativni 
uradniki, službujoči v resortu ministrstva za narodno 
zdravje, nobenega drugega izpita ne pred vstopom 
v državno službo ne pozneje za prestop iz drugih 
skupin. Izjema je samo za ekonome bolnic; za pri
dobitev njih položaja je določen poseben predhodni 
izpit po posebnih pravilih. 

Člen 19. 
Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko so raz

glase v «Službenih Novinah». 
Ko stopijo ta pravila v veljavo, prestanejo ve

ljati pravila Ad. br. 998 z dne 30, maja 1924.* in 
izpremembe teh pravil Ad. br. 24.168 z dne 2. junija 
1927.** 

V B e o g r a d u , dne 14. novembrai 1928.; 
Z. br. 52.196. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. čed. Mihailović s. r. 

393. 
Na podstavi člena 10. zakona o dobrovoljcih 

Đ. br. 26.606 z dne 31. avgusta 1928. predpisujem 

Pravilnik 
za izvrševanje zakona o dobrovoljcih.*** 

Člen 1. 
Po členu 1. zakona o dobrovoljcih se priznavajo 

za dobrovoljce samo: 
1.) Oni, ki so vstopili kot inozemski državljani 

prostovoljno v srbsko ali črnogorsko vojsko med 
vojnami od leta 1875. do leta 1878., od leta 1912. do 
lota 1913. in od Jeta 1914. do vštetega dne 5. novem
bra 1918. ali so se javili пајкебпеје do dnei 5. no
vembra 1918. in bili do tega dne pri naših uradnih 
organih tudi vpisani za dobrovoljce. 

V skupino dobrovoljcev po tej točki spadajo tudi 
dobrovoljci iz sestavov: srbske dobrovoljske divi
zije in korpusa v Rusiji, dopolnilnega bataljona na 
Murmanu, odroda podpolkovnika Vojislava Andelj-
kovića, ki so došli v Dubrovnik, bataljona, ki ga je 
privedel iz Italije kapetan dr. Ljudevit Pivko, do
brovoljci, ki jih je privedel s Korzike prota Mitro-
vič, in častniki, inozemski državljani, iz ujetništva 
v Italiji, iz Nocere Umbre, ki so došli s prideljenimi 
vojaki v Mikro. 

2.) Oni, ki so vstopili kot inozemski državljani 
prostovoljno med poslednjo našo vojno najkesneje 
do konca leta 1917. v srbsko orožništvo. 

3.) Oni, ki so bili ob prehodu srbske vojake v 
Srem, odnosno srbske in črnogorske vojske v Bosno, 
vzeti s svojo živino in priprego za službo v vojeki 
in so stalno ostali v njej. 

4.) Oni državljani prejšnje Srbije in Crne gore, 
ki so vstopili prostovoljno v srbsko ali črnogorsko 
vojsko med vojnami od Jeta 1875. do leta 1878., od 
leta 1885 do leta 1886., od leta 1912. do leta 1913. 
in od leta 1914. do vštetega dne 5. novembra 1918., 
a niso bili ob vstopu v osebni vojaški obveznosti kot 
maloletni ali kot nesposobni ali kot taki, ki so pre
stopili leta osebno službe v vojski. 

* Uradni list z dne 5. julija 1924., št. 198/60. 
** Uradni list z dne 21. junija 1927., št. 291/67. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. decembra 1928., št. 284/XCI. — 
Zakon o dobrovoljcih glej v Uradnem listu z dne 
1. oktobra 1928., št. 322/93. 
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5.) Oni inozemski ali srbski, odnosno črnogorski 
državljani, ki so pomagali in pospeševali do vojno 
leta 1912. prostovoljko z aktivnim sodelovanjem, 
združenim s požrtvovalnostjo, ostvariti našo narodno 
osvoboditev in naše ujedinjenje, kakor tudi vsak oni 
inozemski državljan, ki je pomagal ali pospeševal 
v vojnah od 1'eta 1912. do dne 5. novembra 1918. na. 
isti način ostvariti našo narodno osvoboditev in naše 
ujedinjenje. 

To pravico imajo tudi; srbski, odnosno črnogorski 
državljani, ki so podpirali in pospeševali v vojnah 
od leta 1912. do dne 5. novembra 1918. ostvariti 
našo narodno osvoboditev in naše ujedinjenje, toda 
samo, če so bili v tem času oproščeni osebne obvez
nosti v vojski kot nesposobni, maloletni ali kot taki, 
ki so prestopili leta osebne obveznosti. 

6.) Vsi vstaši iz vojn od leta 1876. do leta 1878., 
ki SO' bili rojeni do vštetega leta 1860. ter so še 
živeli dne 80. marca 1924. 

Od oseb, spredaj omenjenih v tem členu pravil
nika, se izvzemajo vobče in nimajo pravice do do
brovoljskih svojstev: 

a) Oni, ki so izstopili iz sestava edinic naše do-
brovoljsko divizije in korpusa v Rusiji ter vstopili 
bodisi v razne odrede, ki so jih tam-zbirali nepoob
laščene osebo brez vednosti in odobritve naših pri
stojnih vojaških oblastev, bodisi v češkoslovaške 
odrede ali v armijo generala Kolčaka. 

b) Inozemski, odnosno srbski ali črnogorski dr
žavljani, ki so jih ustrelila med poslednjo vojno oku
patorska oblastva, razen oseb, ki so navedeni v 
točki 5.) člena 1. tega pravilnika. 

c) Inozemski, državljani, ki so zbirali med posled
njo vojno dobrovoljce in vršili propagando v ta 
namen, a, sami niso vstopili ali se vpisalii med dobro
voljce. 

č) STbski in črnogorski državljani, ki so bili med 
poslednjo vojno v osebni vojaški obveznosti ter so 
ostali po okupaciji v državi, odpadli od vojsko, in 
četovaH. 

d) Dobrovoljci-bolničarji, ki so se dali prosto
voljno na službo vojski, a niso prevzeli tudi osobne 
obveznosti' in se tudi ne vodijo v vojaških seznam-
kih kot. dobrovoiljci-obvezniki. 

Člen 2. 

Vsem onim, ki so navedeni spredaj v točkah 1.), 
2.), 3.) in 4.) člena 1. tega pravilnika, se priznavajo 
dobrovoljska svojstva samo, če so ostali v vojaški 
službi do demobilizacije, odnosno do konca vojne, ali: 

1.) Ce so bili tudi pred odrejeno demobilizacijo, 
odnosno pred koncem vojne, oproščeni: 

a) osobne obveznosti v vojski zaradi starosti; 
b) poziva na vojaško dolžnost po uradni dolž

nosti; 
c) kot invalidi; 
č) kot nesposobni za vojaško službo; 
d) zbog državne potrebe; 
e) puščeni na začasen odpust ali odsotstvo do 

demobilizacije ali 
f) oproščeni poziva na vojaško dolžnost kot di-

jakr in odposlani zaradi nadaljevanja študij. 
2.) O katerih je ugotovljeno, da so padli ali iz

ginili v bojih, pa se niti do danes niso javili svojcem. 
3.) Ki so prišli iz tehtnih razlogov v sovražniško 

ujetništvo ter so ostali v njem do demobiHzaci|jje, 
odnosno do konca vojne. 

4.) Ki so bili z izrecno naredbo naših pristojnih 
vojaSkih oblastev med dobrovoljsko službo puščeni 
po raznih krajih in na raznih dolžnostih izven voj
ske, kakor tudi oni, ki so buli prid cijeni raznim 
našim ali zavezniškim misijam, uradnim, organom, 
komisijam, napravam, bolnicam, tvorriîcam itd. in se 
zaradi tega do konca vojne, odnosno do demobili
zacije, niso mogli vrniti v državo. Prav to velja za 
dobrovoljce v Rusiji, ki so jih uradoma pridelila 
naša pristojna vojaška oblastva raznim našim orga
nom in misijam, pa se »bog tedanjega revolucionar
nega stanja niso mogli do konca vojne, odnosno do 
demobilizacija, vrniti v državo. 

Člen 3. 
Izmed onih, ki imajo po členih 1. in 2. tega pra

vilnika pravico dO' dobrovoljskih svojstov, se pri
znavajo pravice borcev samo onim, ki so ostali do 
konca svojega službovanja, v borski dolžnosti, razen 
če so se, službovaje kot borci, pozneje onesposobili, 
.se po1 oceni pristojne komisije okategorizirali za ne-
boree in bili prevedeni v neborsko dolžnost. ' 

Neborcem, ki so bili pozneje uvrščeni med borce 
in porazdeljeni na borske dolžnosti ter so ostali 
borci do konca vojske aH do demobilizacije, so pri
znavajo pravice borcev. 

Člen 4. 
Po členu 2. zakona o dobrovoljcih prestanejo ve

ljati vsa doslej izdana dobrovoljska potrdila, bodisi 
da so bila prejeta od ministrstva za vojsko in mor-
narnico, bodisi od ministrstva za socialno politiko 
ali od drugih uradov, ter se morajo nadomestiti z 
novimi. 

Zato se. morajo obrniti vsi oni kakor tudi rod
bine umrlih in padlih oseb, ki uveljavljajo pravice 
na podstavi novega zakona o dobrovoljcih in tega 
pravilnika, ne glede na to, ali jim je prej kdorkoli 
izdal dobrovoljska potrdila ali ne, n a j k e s n e j e 
d o v š t e t e g a d n e 24. m a r c a 192 9. iznova 
s prošnjo za novo potrdilo neposredno na. ministrstvo 
za vojsko in mornarnico, za dobrovoljsko sekcijo. 

Vsakdo тота vložiti prošnjo samo zase, navesti 
pa mora v njej potrebne podatke, in sicer: 

a) K d o r s p a d a p o d t o č k e 1.), 2.) i n 3.) 
a l i p o d t o č k. o 4.) č l e n a 1. t e g a p r a v i l 
n i k a , mora navesti: 

1.) Dan in kraj rojstva. 
2.) Ali je pismen. 
3.) Čigav državljan je sedaj1. 
4.) Odkod je, kako je vstopil v srbsko adi črno

gorsko vojsko in čigav državljan je bil tokrat; ali je 
prišel v vojsko iz sovražne vojske z begom ali dru
gače, ali je prišel iz ujetništva ali naposled nepo
sredno iz civilnega, prebivalstva, y teiìì poslednjem 
primeru mora navesti, kje je takrat živel in s čini 
se je bavil. 

5.) Kdaj, kje in komu se je prijavil1 za vstop kot 
dobrovoljec v srbsko ali črnogorsko vojsko in kdaj, 
katerega dne, kje- in pri kom je bil vpisan za dobro
voljca. 

6.) V katero edinico (četa, bataljon, polk, itd.), 
kdaj (dan, mesec in leto) in kam je bil poslan in je 
vstopil za dobrovoljca; imenuje naj tudi komandirja, 
če mogoče, pa še ostale starejšine, ki jih je imel ob 
vstopu v vojsko. 

7.) če je med služenjem menjal edini«;, mora na
vesti, zakaj je to storil; potem navesti zaporedoma 
vse edinice, v katerih je služil do odpusta iz vojske, 
približno, ikdaj jo to bilo, in imena komandirjev, ce 
mogoče, tudi ostalih starejšin teh edinie, v katerih 
jo služil. 

8.) Oni prosilec, ki je bil med služenjem kot do
brovoljec v srbski in črnogorski vojski pozneje ujet, 
mora navesti dan, mesec in leto, ko je bil ujet, in 
kraj, kjer je bil ujet, edinico, v kateri je bil v tem 
trenutku, kdo je bil njegov komandir, iz katerega 
ujetništva je prišel, v kakšnih razmerah, kjd je bij 
odgnaii kot ujetnik, kam, kako je bil tam zaposlen, 
ali se je vodil v ujetništvu pod pravim imenom ali z 
drugim in kako; naposled naj priloži objavo, prejeto 
od komisije za sprejemanje ujetnikov po odpustitvi 
iz ujetništva.. Če nima objave, naj priloži potrdilo, 
izdano pod prisego dveh tovarišev, polnopravnih na
ših državljanov, ki sta bila z njim skupaj v ujet
ništvu. 

9.) Kdaj, kje in kako je odšel definitivno iz voj
ske (dan, mesec in leto), po odrejeni demobilizaciji, 
odnosno po koncu vojne ali tudi prej kot invalid, 
stalno nesposoben, uradoma oproščen poziva na vo
jaško službo itd.). Vse to naj potrdi z uradno objavo, 
odnosno z invalidskim potrdilom itd.; če pa ga nima, 
naj navede itine, priimek in čin dotičnega starejšine, 
ki ga je odpustil. 

10.) Ali je bil ves čas, ko je služil za dobrovoljca., 
na borski ali neborski dolžnosti; če je bil preveden 
z borske na neborsko ali obratno, naj navede, kdaj 
se je to zgodilo, kje, zakaj, po čigavi naredbi in kje 
je bil kot tak prekategoriziran, odposlan v edinico 
in jïri katerem starejšim. 

b) K d o r s p a d a p o d t o č k o 5.) a l i t o č -
k o fi.) č I e na 1. t e g a. p r a v i l n i k a, mora. na
vesti : 

1.) Dan in mesec rojstva. 
2.) Ali je pismen. 
3.) čigav državljan je sedaj. 
4.) Ali je bil med delovanjem — čotovanjem naš 

ali inozemski državljan. 
ô.) Razložiti mora vse delovanje, po katerem 

uveljavlja pravice do dobrovoljskih svojstev; če 
mogoče, naj navede čas, ko se je to godilo (dan, 
mesec in leto) in okolnosti, v katerih je to bilo; ime 
starejšine, pri katerem je takrat bil in s katerim je 
deloval — četoval, odnosno po čigar naredbah in 
nalogih je deloval; če je bil" v bojih, naj navede, v 
katerih bojih, čas in kraj. kakor tudi starejšino. od
nosno tovariše, ki so bili tokrat skupno z njim in ki 
morajo potrditi njegove navedbe. 

c) R o d b i n e p a d l i h in u m r l i h o s e b 
morajo navesti prav tako v prošnjah vse podatke, 
navedene spredaj pod a), odnosno pod b), kakor pač 

spada njih padli ali umrli rodbinski član v kategorijo 
oseb ene ali druge skupine. Če rodbina nima potreb
nih podatkov, ki se zahtevajo s tem pravilnikom, naj 
to v prošnjah izrecno navede. 

Vsakdo, ki prosi za dobrovoljsko potrdilo, moia 
zapisati na koncu prošnje popolno ime in priimek z 
očetovim imenom kakor tudi sedanji poklic; na zad
nji strani prošnje pa mora zapisati poleg svojega 
imena, priimka, in poklica kraj, kjer sedaj živi (vais, 
srez, županija) kakor tudi to, ali mu je že in kje 
dodeljena zemlja ali ne. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec, bi sicer: 
1.) Oni, ki je doslej že dobil dobrovoljsko potr

dilo od kogarkoli, bodisi od ministrstva za vojsko 
in mornarnico, bodisi od ministrstva za socialno po
litiko, bodisi od druge strani, mora priložiti to ori
ginalno potrdilo, ne glede na to, ali se je prej pre
izkusilo ali ne. Oni, čigaT potrdilo je pri ministrstvu 
za agrarno reformo ali kje drugje, naj ga dvigne in 
priloži novi prošnji. Poleg tega mora. priložiti vsak 
prosilec: 

2.) originalno objavo, s katero je bil iz vojske 
odpuščen. 

3.) Dobrovoljci iz točke 4.) člena 1. tega. pravil
nika, in sicer oni, ki so bui ob vstopu v vojsko 
maloletni ali so prestopili leta obveznosti, tudi še 
krstni list, odnosno uradni izpisek o rojstvu, ne
sposobni pa potrdilo o svoji nesposobnosti. 

4.) Dobrovoljci iz točke 5.) člena. 1. tega pravil
nika, ki so se borili do vojn leta. 1912., morajo pred-

j ložiti potrdilo četniške združbe; za ostale iz dru-
I gega. odstavka člepa 1. zakona o dobrovoljcih, ki so 
se udeležili vojn od leta 1912. do dne 5. novembra 

! 1918., pa veljajo spredaj navedene obče odredbe 
j kakor za vse ostale dobrovoljce. 
I 5.) Dobrovoljci iz točke 6.) člena. 1. tega pravij-
| nika morajo predložiti krstni list ali uradni izpisek 
i o svojem rojstvu in o rojstvu prič; o svojem delo-
j vanju kot vstaši pa morajo predložiti izjavo dveh 
i zapriseženih prič, ki sta se borila skupaj z njimi.. 
i 6.) Dobrovoljci, ki so po službeni potrebi in po 
! naredbi pristojnih starejšin zapustili vojsko in so 
; bili odrejeni na druge službe, morajo prav tako 
predložiti svoje objave; če pa jih nimajo, morajo 

j imenovati starejšino, ki jih je odpustil, odnosno sta
rejšino, ki jih je sprejel v delovanje. 

I 7.) Rodbine onih. ki so padli in izginili v vojni 
ter se niso vrnili domov, morajo priložiti potrdilo 
pristojnega oblastva, da se vodijo dotični svojci 
uradno za umrle. 

8.) Kdor je moral ob vstopu v vrste srbske ali 
črnogorske vojske izpremeniti ime; ali priimek w. 
bojazni, da ne bi spravil, če bi bil ujet, v nevarnost 
sebe in svoje rodbine, mora predložiti polnoveljaven 
dokaz svoje identičnosti — legitimacijo, prav tako 
pa tudi izjavo dveh zapriseženih prič. svojih tova
rišev, ki sta skupaj služila z njjLni, ki ga osebno po
znata in vesta, da. je služil pod tem drugim imenom. 
Če teh ni, mora imenovati starejšino, pri katerem 
je služil pod tem imenom, ter priložiti prošnji vse
kakor originalno objavo, s katero je bil odpuščen 
iz vojske. 

9.) Oni, ki> se zaradi nastalih razmer, in sicer 
samo izvrševaje dolžnost, na katero so bili uradoma 
odrejeni, niso mogli do konca vojne ali do odrejene 
demobilizacije vrniti v državo, morajo predložiti do
kaz (potrdilo starejšine, ki so mu bili prideljeni, ali 
izjavo, izdano pod prisego, dveh prič, polnoveljav-
nih naših državljanov, s katerimi so bili skupaj), s 
katero izpričajo, da se res h) zakaj niso mogli vrniti 
v državo. 

Člen 5. 

Ko ministrstvo za vojsko in mornarnico prejme 
prošnje, se mora vsaka prošnja podrobno pregledati 
v dobrovoljski sekciji, da se najprej preizkusi, ali 
povsem ustreza zahtevan^ navedenim v členu 4. 
tega pravilnika; one, ki v čemerkoli ne ustrezajo, 
se vrnejo najkrajšim potem prosilcu po pristojnih 
krajevnih oblastvih, da jih dopolni po odredbah tega 
pravilnika. 

Pravilne in popolne prošnje je vzeti takoj v delo; 
preizkusiti se merajo vsi podatki, potrebni za reši
tev, in se primerjati s podatki, ki so pri ministrstvi; 
če to zadošča, se zapiše na zadnjo stran, da so po
datki točni in da so bili preizkušeni. 

Če podatki pri ministrstvu ne zadoščajo za pre
izkus, se mora poslati prošnja takoj komandi aH 
napravi, ki jih mora po svojih seznamkih ali urad
nih podatkih preizkusiti in predmet po izvršenem 
preitekusu vrniti neposredno ministrstvu. 

Ko dobe komande te prošnje, jih morajo vzeti 
nujno v postopanje, jih kar najvestneje preizkusiti, 
navesti .svoje podatke o prosilcu, njega vstopu v 
vojsko, službovanju in izstopu iz vojske ter sporo 

јШ'ЕЊ1\ ^^Аајј^ш,.:•. L- tóM. , . ^iàaMvJÊèJ^* -ЖХаеа&аљЉасљ ЉШ 
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Aiti še to, ali je bil dotični dobrovoljec na borski ali 
neborski dolžnosti, če pa je prestopil z ene na drugo, 
kdaj in zakaj se j« to zgodilo. | 

Če je služil prosilec pri raznih komandah in na- ' 
pravah, mora priobčiti prva komanda podatke, ko 
jih je preizkusila po svojih podatkih, neposredno j 
tudi ostalim, da postopajo na isti način; poslednja 
pa vrne predmet z vsemi podatki in poročilom čim
prej ministrstvu za vojsko in mornarnico. j 

Če ni pri komandi ali ustanovi, pri kateri je do
tični prosilec služil, dovolj ali točnih podatkov ali 
če je arhiv uničen, mora to dotična komanda v 
svojem poročilu navesti in obrazložiti ter javiti ime 
in čin tedanjega komandirja dotične edinice, da se 
morejo zahtevati podatki od njega. Če je bil ko
mandir rezervni častnik, je treba navesti poleg 
imeoa, odkod je. 

Člen 6. 

Ko se pretresajo in rešujejo poedine prošnje, se 
morata ravnati dobrovoljska sekcija in interni ini-
stemlni komitet po naslednjih odredbah: 

1.) Za dokaz o službovanju in pravici do dobro
voljskih svojstev prosilcev iz točk 1.), 2.), 3.) in 4.) 
člena 1. tega pravilnika služijo v prvi vrsti uradui 
podatki iz seznamkov dotičnih edinic, kjer pa teh, 
seznamkov ni, izjava častnikov-starejšin, pri kate- i 
rib je prosilec služil. Naposled, če tudi te ni, služi 
izjava, ki jo podasta pod prisego pred pristojnim 
oblastvom dva naša polnoveljavna državljana, ki 
sta služila skupaj s prosilcem, in sicer, če mogoče, 
taka, katerih imeni sta vpisani v seznamek teh, 
edinic. . j 

Izmed maloletnikov po točki 4.) člena 1. tega 
pravilnika je priznati dobrovoljska svojstva samo 
onim, ki so bili rojeni do vštetega leta 1900.; izmed 
onih, ki so prestopili leta osebne obveznosti, pa jih 
je priznati samo onim, ki so dovršili pred vstopom 
v srbsko ali črnogorsko vojsko polna leta osebne 
obveznosti in bili kot taki izbrisani iz vojaških se
znamkov. Naposled služi •za, one, ki so bili ob vstopu 
kot dobrovoljci nesposobni in oproščeni osebne ob
veznosti, potrdilo o njih nesposobnosti, če pa tega ni, 
izjava starejšine, pri katerem so služili, ali naposled 
izjava, podana pod prisego, dveh naših polnoveljav-
nih državljanov, ki sta služila z njimi. 

2.) Za dokaz delovanja onih, ki so navedeni v 
točki 5.) člena 1. tega pravilnika, služi: glede onih 
do leta 1912. uradno potrdilo četniške združbe, iz
dano na podstavi osebnega znanja stvari, glede onih, 
ki so se udeležili delovanja pozneje med vojnami, 
pa služijo isti dokazi kakor za ostale dobrovoljce, 
ce so služili v edinicah, odnosno potrdila četniške 
združbe, če so pripadali njeni organizaciji. 

3.) Za dokaz vstaškega delovanja po točki G.) 
člena 1. tega pravilnika služi izjava, podana pod 
prisego, dveh naših pol no vel javnih državljanov, ki 
sta četovala skupaj s prosilcem ter sta bila tudi 
sama rojena najdlje do leta 1860. 

4.) Za dokaz po točki 1.) člena 2. tega pravilnika 
služijo v prvi vrsti uradni podatki in originalna ob
java, ki jo je dotični prosilec prejel ob odpustu iz 
vojske. 

5.) Za dokaz, da je 'prosilec prišel v ujetništvo iz 
tehtnih razlogov, služi njegova preizkušena izjava; 
za dokaz, da je ostal v ujetništvu do konca vojn?, 
pa služijo uradni seznamki ujetnikov in, če jih ni, 
tudi izjava, podana pod prisego, dveh polnoveljav-
nih naših državljanov, ki sta bila s prosilcem skupaj 
v ujetništvu ter sta vpisana v seznamkih ujetnikov. 

6.) Za dokaz iz točke 4.) člena 2. pravilnika slu
žijo samo uradni podatki, seznamki, objave in po
trdila pristojnih naših vojaških oblastev, če pa jih 
ni, tudi izjava starejšine, ki je to odTedil, odnosno 
starejšine, ki je sprejel dotičnega prosilca v službo. 

Za dokaz, da je bil prosilec zbog nastalih razmer 
ali po naredbi prisiljen, ostati na tej dolžnosti do 
konca vojne, ali da se vobče do tega časa ni mog'>l 
vrniti v državo, služijo samo uradni podatki in iz
jave pristojnih starejšin. 

7.) Za dokaz oseb, padlih in pogrešanih v vojni, 
služijo uradni podatki iz seznamkov; da pa se do
tični pogrešanec ni vrnil domov in da tudi ni znano, 
kaj se je zgodilo z njim, služi tudi še potrdilo pri
stojnega sodišča ali krajevnega oblastva, ki ga je 
proglasilo za mrtvega. 

Člen 7. 

Na vse prošnje, po katerih se je izvršilo vse 
predhodno delo in se je ugotovila po uradnih po
datkih ali polnoveljavnih izjavah točnost in upravi
čenost zahteve, je treba, če pripada prosilec eni iz
med skupin iz točk 1.), 2.), 3.) in 4.) člena 1. tega 
pravilnika, takoj zapisati odlok o priznanju dobro-
Toljskih svojstev, sklicevaje se na odstavek člena 1. 

zakona in na točko člena 1. tega pravilnika, po ka
terih pripadajo dotičnemu prosilcu dobrovoljska 
svojstva. V odloku je treba še zapisati, ali pripadajo 
prosilcu borske ali neborske pravice, kakor tudi to, 
ali je naš državljan ali ne. 

Preizkušene prošnje oseb iz točk 5.) in 6.) čle
na 1. tega pravilnika kakor tudi prošnje vseh onih, 
glede katerih bi utegnilo biti priznanje dobrovolj-
skih svojstev sporno, se predlože v pretres inter-
ministerialnemu komitetu, nato pa se takoj izda 
odlok o vsaki. V odloku glede prošenj onih oseb, ki 
imajo po mnenju interministerialnega komiteta pra
vico do dobrovoljskih svojstev, se zapiše isto, kar 
je navedeno spredaj v prvem odstavku; glede oseb, 
ki so se jim zahteve odklonile, pa je treba tudi na
vesti, zakaj so se odklonile. 

Ko se rešujejo dobrovoljska vprašanja, je treba 
vzeti prvenstveno v razpravljanje in rešiti one 
prošnje, pri katerih je vprašanje jasno in na katero 
je tudi že ministrstvo za vojsko in mornarnico iz
dalo potrdilo, potem šele ostale. 

Člen 8. 
Ko so se rešile poedine prošnje, je treba posto

pati tako-le: 
1.) Oni prosilci, ki so se jim zahteve zavrnile iu 

se jim niso priznala dobrovoljska svojstva, se morajo 
takoj obvestiti o tem a posebnim odlokom po njih 
pristojnem krajevnem oblastvu. V tem odloku je 
treba tudi navesti, zakaj so se dotičnemu prosilcu 
odklonile zahteve. 

2.) Oni prosilci, katerih prošnje so se rešile v 
dobrovoljski sekciji ali na podstavi mnenja intei:-
ministerialnega komiteta in ki so s tem priznani za 
dobrovoljce, se vpišejo takoj v «Knjigo dobrovolj
ce v» ^Knjiga dobrovoljaca), ki se vodi po členu 14. 
tega pravilnika pri dobrovoljski sekciji, prav tako 
pa tudi v «Seznamek dobrovoljcev» (Spisak dobro
voljaca), ki se mora objaviti po členu 2. zakona o 
dobrovoljcih v «Službenih Novinah>; prosilcu pa se 
takoj izda tudi uradno potrdilo, da so se mu pri
znala dobrovoljska svojstva. 

Dobrovoljsko potrdilo se mora izdati na klišira-
nem papirju v obliki priloženega obrazca št. 1 z ori
ginalnim žigom ministrstva za vojsko in mornarnico 
(dobrovoljske sekcije); imeti mora številko odloka, 
s katerim je dotični prosilec priznan za dobrovoljca. 

Vsa potrdila o priznanju dobrovoljskih svojstev 
podpisuje pomočnik ministra za vojsko in mornar
nico z ministrovo pooblastitvijo in tako izdelano 
potrdilo se pošlje takoj s posebnim aktom prosilcu 
po njegovem pristojnem krajevnem oblastvu, da mu 
ga izroči proti podpisu akta; tega pa vrne nepo
sredno ministrstvu za vojsko in mornarnico za 
dobrovoljsko sekcijo. 

» 
Člen 9. 

Po členu 2. zakona o dobrovoljcih se objavi po 
popolnoma končanem delu glede prošenj dobrovolj
cev, po izvršeni reviziji doslej izdanih potrdil in po 
izrečenih sklepih v «Službenih Novinah» takoj se
znamek dobrovoljcev, ki so jim priznana dobro
voljska svojstva. 

Seznamek mora biti sestavljen po obrazcu št. 3 
v abecednem redu. Zaporedna številka v seznamku 
se mora ujemati z zaporedno številko v knjigi do
brovoljcev, pod katero je bil vpisan vsak izmed njih. 

Člen 10. 
Če se pozneje po izdanem potrdilu zve in dokaže, 

da je dobil kdo izmed dobrovoljcev potrdilo ne
legalno, se mora to potrdilo takoj proglasiti za ne
veljavno in odvzeti dotični osebi; to osebo je treba 
izbrisati iz knjige in iz seznamka dobrovoljcev in 
o tem takoj obvestiti ministrstvo za agrarno re
formo, zoper odgovorne osebe pa odrediti zakonske 
ukrepe. 

O takih predmetih odloča ministrstvo za vojsko 
in mornarnico po polnoveljavnih dokazih vi po 
mnenju interministerialnega komiteta. 

Člen 1.1. 
Če dobrovoljec potrdilo, ki se mu je izdalo, po

zneje izgubi, mora to takoj sporočiti ministrstvu za 
vojsko in mornarnico, da se proglasi izgubljeno po
trdilo po zakonski poti za neveljavno in da ae izda 
dotičnemu dobrovoljcu duplikat. Dotični dobro
voljec pa mora priložiti prošnji za duplikat potrdila, 
tudi predpisano takso: za prošnjo, za razglas v no
vinah in za duplikat. 

Duplikat potrdila se izda prosilcu šele, ko po
teče zakonski rok od dne razglasa; pošlje se mu 
tako, kakor je določeno spredaj v poslednjem od
stavku člena, 9. tega pravilnika. 

Odlok o razveljavitvi izgubljenega potrdila in 
izdaji- duplikata izda pomočnik ministra za vojsko 
in mornarnico; o vsem pa se takoj obvesti ministr
stvo za agrarno reformo. 

Delovanje Interministerialnega komiteta. 

Člen 12. 
Seje komiteta se vrše po potrebi. Seje sklicuje, 

vodi in jim predseduje pooblaščeni pomočnik mini
stra za vojsko in mornarnico. 

| V sejah komiteta se rešujejo vprašanja po proš-
'• njah dobrovoljcev, glede katerih je komitet po za-
1 konu o dobrovoljcih in po tem pravilniku upravičen 
i in poklican, oddajati mnenje, prav tako pa tudi 
ostala vprašanja, ki mu jih pošilja minister za ,voj-

'sko in mornarnico ali pošiljajo ostala ministrstva 
' po ministrstvu za vojsko in mornarnico in ki se 
nanašajo na dobrovoljce, kakor tudi naposled vpra
šanja, ki jih smatra komitet sam za koristna, bodisi 
glede reševanja izvestnih vprašanj o dobrovoljcih, 
bodisi glede zakona in pravilnika in njih razprav
ljanja. 

0 delovanju komiteta v sejah se vodi zapisnik, 
v katerega se vpisujejo poedina vprašanja, pred
ložena za razpravo, kakor tudi mnenja, izrečena o 
vsakem predmetu. 

Zapisnik vodi šef dobrovoljske sekcije, ki tudi 
prisostvuje sejam; po vsaki končani seji pa overo
vijo zapisnik vsi člani, ki so se je udeležili. 

Komitet sklepa z večino glasov prisotnih čla
nov. Ob enakem številu glasov je večina tam, kjer 
je predsednik. 

Delegat zveze dobrovoljcev prisostvuje eejam 
kot odposlanec zveze, brez glasovalne pravice. Če 
je treba, zasliši komitet tudi lahko mnenje tega 
delegata. 

O delovanju interministerialnega komiteta, zlasti 
o njegovih važnejših sklepih, poroča predsednik ob
časno tudi ministru za vojsko in mornarnico. 

Delovodstvo. 

Člen 13. 
Vso korespondenco glede priznavanja dobrovolj

cev, ki nima značaja odločbe ali naredbe ali ki je 
po zakonu o dobrovoljcih in po tem pravilniku ni 
pristojen podpisovati sam minister ali pooblaščeni 
pomočnik, podpisuje šef dobrovoljske sekcije po 
ministrovi zapovedi. 

Člen 14. 

Za delovanje o dobrovoljskih vprašanjih se vo
dijo pri dobrovoljski sekciji ministrstva za vojsko 
in mornarnico: 

1.) Navadni in zaupni vložni zapisnik ločeno od 
ostalih vložnih zapisnikov generalnoštabnega oddel
ka ministrstva. Ta vložna zapisnika sta istega ob
razca kakor ostali, ki se vodijo pri ministrstvu za 
vojsko in mornarnico. 

Sekcija ima tudi svoj pečat, z označbo: «Đ. D. 
br ». 

2.) Register je istega obrazca kakor pri ostalih 
oddelkih. 

3.) Knjiga dobrovoljcev, v katero se vpisujejo 
imena in ostali potrebni podatki za vse dobrovoljce, 
ki so jim priznana dobrovoljska svojstva in potrdila, 
izdana o tem. 

Knjiga dobrovoljcev se vodi po obrazcu št. 2 v 
abecednem redu. Čim se dobrovoljcu priznajo dobro
voljska svojstva ter se o tem izdasta pristojni odlok 
in potrdilo, se prostovoljec takoj vpiše т knjigo 
dobrovoljcev z vsemi potrebnimi podatki. 

4.) Seznamek dobrovoljcev, ki so se jim priznala 
dobrovoljska svojstva. Seznamok se vodi po ob
razcu št. 3. 

Prehodna odredba. 

Člen 15. 
Zaradi potreb, navedenih v členih 3., 4. in 6. za

kona o dobrovoljcih, do katerih imajo priznani do
brovoljci pravico, se je treba obračati neposredno na 
pristojna ministrstva. 

Člen 16. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 1. decembra 1928.; 

Đ. D. br. 1. 

Minister za vojsko in mornarnico^ 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva kralja, 
armijski general: 

Štev. S. Hadžić s.r. 
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Obrazec it. ! . . 

МИНИСТАРСТВО BOJCKE И МОРНАРИЦЕ 
Кралевине Срба, Хрвата и Словенаца 

Ђен epa л шта б но одел>ен>е 
Регрутни Одсек 

Д о б р о в о љ а ч к а с е к ц и ј а 
Ђ. Д. Бр 

192 . . 
y Београду. 

Ha основи решења Министра Војске и Морнарице 
Ђ. Д. бр од издаје ce ово : 

У В Е Р Е Њ Е 
Да je 

из села срсза 
жупаније , y духу чл. 1. става . . . . 
Закона o добровољцима и тачке. . чл. 1. Правилника за 
извршење Закона o добровољцима признат за добро-
вољца 

Именовани je сада 
држављанин, a уписат y кљигу добровол>аца на бр. . . . 
свеска за 19 . . . год. 

Ово уверење издаје ce именованом добповољцу бес-
платио, на основу чл. 2. Закона o добровољцима. 

По овлашћењу Министра, 
Помоћник, 

Дивизиски Ђенерал. 

Obrazec št 4. 

МИНИСТАРСТВО BOJCKE И МОРНАРИЦЕ 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

Ћ е н е р а л ш т а б и о О д е љ е њ е 
Регрутни Одсек 

Добровол>ачка с е к ц и ј а 
Ђ. Д. Бр 

192 . . 
y Београду. 

Ha молбу 
из села среза . . . _ 
жупаније да му ce изда доброво-
љачко уверење, на основу чл. 1. Закона o добровољцима 
и прибављених и проверених података, као и на основи 
мишљења Интерминистеријелног Комитета 

Р Е Ш А В А М : 
Да ce 

( ), из ссла 
среза жупаније 
y духу чл. 1. став. . . . Закона o лобровољцима и тачке 
. . . члана 1. Правилника за извршење Закона o добро-
вољцима, призна као добровољац 
упише y књигу и списак добровољаца и да му ce o томе 
«зда уверење. 

Именовани je сада држављанин. 
Ово je решење коначно. 

Помоћник Министра, 
Дивизиски Ђенерал. 

Уписан на Бр. . . . књиге 
под горњим бројем преко . . . 

и уверење послато 

Шеф Добровољачке Секције, 
Потпуковник. 

394. 
Uredba 

o odpisa davka ob elementarni škodi 
(na podstavi členov 12. in 159. zakona o 

neposrednjih davkih).* 

Člen 1. 
Zaradi škode, prizadete po elementarnih nezgo

dah letini kmetijskih kultur, se sme deloma odpisati 
©snovni davek poškodovane parcele, če je letina 
poškodovana za več nego četrtino. 

Člen 2. 

Osnovni davek na dohodek od zemljišča se sme 
odpisati po prednjem Členu: 

a) ne glede na površino, če je letina poškodovane 
parcele uničena za več nego četrtino z ognjem, po
žarom, vodo, točo, poljskimi mišmi, rastlinsko ušjo 
ali kobilicami; 

b) če je prizadel škodo drug izreden in neodvra-
ten dogodek, brez lastnikove krivde, n. pr.: mraz, 
vihar, orkan, velika suša itd., toda samo, če ni zadel 
le posameznih parcel, ampak cele pokrajine. Po
škodba za več nego četrtino letine je tudi v tem pri-
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* «Službene Novine ' kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenac*» r. dne 12. decembra 1928., it. 289/ХСП. 

mera pogoj za odpis davka vsake poškodovane par
cele v dotični krajini. 

Člen 3. 
Davek se odpiše po členih 1. in 2. te UTedbe, ko

likor ni nastopil primer po členu 11., točki 6.), za
kona o neposrednjih davkih, po katerem se mora 
pap-celai, prizadeta po elementarni nezgodi in za 
kmetijstvo začasno onesposobljena, oprostiti davka 
na dohodek od zemljišča za daljno ali krajšo dobo. 

Člen 4 
Odpis davka na zemljišče ob elementarni nezgodi 

se ne sme dovoliti za ona zemljišča, ki se niso v 
dotičnem letu kmetijski obdelala. 

Vendar pa se smejo vzeti v poštev in ocenitev 
za odpis tudi one parcele ali oni deli ратсе1, ki še 
niso bili do dne elementarnega dogodka kmetijski 
obdelani, toda so bili po krajevnem poljsko-gospo-
darskem običaju določeni za obdelavo v istem letu, 
ob pogoju, da so postale spričo elementarne nezgode 
za dotično gospodarsko leto popolnoma nesposobne 
za donos. 

Člen 5. 
Ko se ocenja škoda, nastala spričo elementarne 

nezgode, se jemlje v poštev samo obdelani del par
celo in se ugotovi, kolika je poškodba letine, ki se 
je pričakovala na obdelanem delu. 

ca 
cd 

co 
ч 
9" 

rt g 
a a 

rt a> 
»9 £ 
° ? 
o . oo 

o 2 

H & 
rt cQ 
K . 

s m 

°- s 
C ° 
X o 
rt <q 

S 
B 

u 

co 
OJ 

d 

>> 
x 
o 
X 
P3 

CO 
c 
B 

П
ри

м
ед

ба
 

Д
а 

ли
 j

e 
бо

ра
ц

 и
ли

 
н

еб
ор

ад
 

U 
£ 
ra 
S 
s 
и 
ra 

en 

S 
m 
X 

ra 
ra 
u 
Ol 

Č 

ra 
£ 
tu . 

o 
o. 
o н 
Ol 

ra 
£ 
ai 

o 
o . 

ra 

i 

u >, 
a. 
O 

S3 
a. 
U 

o 
S 
u 

u >> 
CL. 

O 

m 
Ol 
a. 

U 

o 
5 
u 

ra 
3 
s 

ë 
ai 
u 
ai 

S 

X 
ra 
ci 

S 
Ol o 

« z 

8.* 

S s 

* • ra 
u 

[odg HHÏÏ3(£ 

• 

• 

Clen 6. 
Osnovni davek na zemljišče se ne odpiše, бе je 

nastopila elementarna nezgoda takrat, ko so bili 
kmetijski pridelki že požeti (obrani). Za žetev se 
smatra oddeljevanje kmetijskih pridelkov lod tal 
(stebla, bilke) in njih spravljanje pod streho ali shra
njevanje na krajevno običajni način na polju samem. 

Za davčni odpis je pogoj, da je nastopil elemen
tarni dogodek pred žetvijo ali med njo, ne pa po 
njej. Zaradi tega se odpis davka dovoli, če je na
stopil elementarni dogodek (poplava, nevihta, požar, 
rušenje zemljišča itd.) takrat, ko so bili poljski 
pridelki že oddeljeni od tal (stebla, Jbilke), toda so 
bili še na polju (v snopih, kopicah, kopah itd.) pri
pravljeni, a ne še popolnoma spravljeni pod streho 
ali shranjeni (n. pr. v stogih, večjih kopah itd.). 

Clen 7. 
Ko se ocenja velikost škode, je treba vpoštevati 

letino, ki bi se bila morala doseči na poškodovani 
parceli v gospodarskem letu, v katerem je dogodek 
nastopil 

V tem pogledu je treba postopati tako-le: 
1.) Če sta navadni za dotično vrsto obdelave, v 

kateri je zemljišče, v kraju dve žetvi na leto, ae 
oceni prva obdelava z dvema tretjinama, druga pa 
z eno tretjino letine. 

2.) Ce bi se bila mogla doseči letina z novo ob
delavo, se oceni prva uničena obdelava z dvema 
tretjinama letine. 
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3.) Pri mešanih obdelavah (n. pr. vinograd s sad

jem, koruza s fižolom) se oceni poškodba glavnega 
ploda z dvema tretjinama, postranskega ploda pa 
z eno tretjeno letine. Za glavni plod se smatra oni, 
ki se ujema z vrsto obdelave (člen 18. zakona o ne-
posrednjih davkih), vpisano v zemljiški kataster. 

4.) Ce je zemljišče v istem gospodarskem letu 
iznova prizadeto po elementu, se mora vzeti v po-
štev odpis davka, ki1 je bil zaradi prejšnje nezgode 
v tem letu že dovoljen, tako da ne sme prestopiti 
odpis davka, dovoljen v enem letu, vsega •osnov
nega letnega davka, ki odpada po katastru na do
tično zemljišče. 

Člen 8. 

Odpis davka se ravna po velikosti škode, priza
dete letini zemljišča, in. sicer: 

1.) Ce je poškodovana več nego četrtina, a manj 
nego polovica letine, se odpiše 25 % letnega «snov
nega davka. 

2.) Ce je i>oškodovana polovica, a manj nego tri 
četrtine letine, se odpiše 50 % osnovnega letnega 
davka. 

3.) Ce je poškodovana vsa letina, se ori piće ves 
osnovni letni davek dotičnega zemljišča. 

Člen 9. 

Da se ne izgubi pravica do odpisa davka, se 
mora prijaviti vsaka škoda, ki je bila prizadeta po 
elementu in ki daje pravico do odpisa davka, brez 
takse najdlje v osmih dneh od dne, ko se je škoda 
opazila. 

Prijavo mora vložiti v primeru točke a) člena 2. 
davčni zavezanec ali njegov pooblaščenec; v ostalih 
primerih jo lahko vlože oškodovani davčni zavezanci 
skupno, vloži pa jo lahko tudi občinsko oblastvo 
sâmo. 

Prijave se morajo vlagati pri pristojni katastrski 
upravi, eventualno po pošti; lahko pa se izroče tudi 
pristojni davčni upravi, ki jih protokolira im odstopi 
isti dan po prejemu pristojni katastrski upravi. 

Dokler se ne ustanove katastrske uprave v Srbiji 
in Crni gori, sprejemajo prijave v teh oblastih davč
ne uprave ter postopajo glede njih, kakor je odrejeno 
spodaj, namesto katastrske uprave. 

V posebno vpoštevnih primerih se sprejemajo 
prijave škode tudi po poteku osemdnevnega roka, 
če se izroče v tukem času, da se da po mnenju kata
strske (davčne) uprave še ugotoviti velikost pri
zadete škod«. 

Ölen 10. 

V prijavi škode je treba, če je individualna, vse
kakor točno označiti poškodovane parcele ter navesti 
občino, va-s in kraj, kjer leže poškodovane parcele; 

. če je prijava .skupna, je treba navesti, kateri in kolik 
del okoliša je poškodovan. V vsakem primeril mora 
(morajo) navesti vložitelj (viožitelji) prijave čas in 
vrsto elementarne nezgode ter prijavo podpisati. 

Prijave, ki so prispele tako pozno, da se po mne
nju oblastva škoda ne da več ugotoviti, se morajo 
kot prepozno izročene takoj z odlokom zavrniti in 
o tem je treba obvestiti interesente. Zoper tak odlok 
je dopustna pritožba na finančno direkcijo v osmih 
dneh od dne obvestitve. 

Katastrsko (davčno) oblastvo preizkusi prijave; 
če ugotovi, da veljajo pogoji za odpis davka, odredi 
ocenitev škode. Ce ni potrebe za dopolnitev vložene 
prijave ali za poizvedbe v njej, pa izda odlok, s 
katerim se zahteva zavrača. Zoper take odloke, ki 
se morajo priobčiti prvopodpisanemu vložitelju pri
jave, je dopustna pritožba na finančno direkcijo v 
osmih dneh od dne, ko je bil odlok prejet. 

Člen 11. 
Katastrskemu (v Srbiji in Crni gori davčnemu) 

oblastvu se prepušča,' da samo izbere in določi dan, 
ki je za ugotovitev škode najugodnejši. Ta dan se 
mora razglasiti na krajevno običajni način v dotični 
občini, sam akt tega razglasa pa se priloži operatu 
o elementarni škodi. 

Ocenitev škode, prizadete po elementu, se mora 
izvršiti nemudoma, vsekakor pa pred žetvijo. Oce
nitev škode se sme odložiti na poznejši čas samo 
takrat, kadar je elementarni dogodek tak, da so da 
ugotoviti prava velikost škode šele v poznejšem 
času (n. pr. škoda, prizadeta poganjkom vinske trte). 

Člen 12. 

Velikost škode se mora ugotoviti na. licu fiesta. 
Škodo ugotovi komisija, ki jo sestavljajo: delegirani 
uradnik, katastrskega (v Srbiji in Crni gori. ob po
goju člena 9., davčnega) oblastva kot predsednik in 
dva strokovna člana (in namestnika) občine, ki ju 
določi vsako leto občinsko oblastvo. 

Ocenjanju škode mora prisostvovati zaradi po
trebnih pojasnil tudi starejšina (župan, kmet, knez, 
glavar, muktar) vasi, če ga vas. sploh ima; prisostvo
vati pa ji sme tudi oseba, ki jo je element oškodoval, 
s pravico, na licu mesta podajati ugovore, o .katerih 
odloča komisija zmestoma. 

Komisija sklepa z večino glasov. Ce se predsed
nik komisije ne 'strinja s sklepom ali če smatra, da 
se ne more strinjati z mnenjem nobenega obeh čla
nov, določi škodo katastrska (davčna) uprava. 

Člen 13. 
Uradnik, delegiran za ocenitev škode, mora pri

nesti vse potrebne podatke in izpiske iz katastrskih 
operatov, da more ugotoviti s sodelovanjem članov 
komisije identičnost vsakega zemljišča, ki ga. je 
poškodoval element. 

Škoda se ugotavlja na pridelkih, dokler so še na 
polju, za vsako parcelo, prizadeto po elementu, tako, 
da se ugotovi, ali je zemljišče, poškodovano deloma 
ali popolnoma in s kakšno vrsto plodov (pšenica, 
ječmen, koruza, vinska trta, sadovnjak, trava itd.), 
popolnoma obdelano. Ce je obdelano z raznimi vr
stami plodov, se ugotovi, kolika površina zemljišča 
je obdelana s tem ali onim plodom. Potem se ugo
tovi, ali se je prizadela škoda plodovom, ki se mo
rejo obdelati to leto, ali se je prizadela prvi ali 
drugi obdelavi (n. pr. pri travnikih senu ali otavi), 
koliko delov plodov je poškodovanih (četrtina, polo
vica, tri četrtine ali vsi), ali se je pridelek obral ali 
ne, ali je pridelek zbran ali spravljen, ali je v tem 
kraju navadna ena žetev ali sta navadni dve žetvi, 
trgatvi' ali košnji, katera kultura je vpisana v kata
stru, vrsta elementarne škodo, ali je bilo med letom 
že kaj elementarnih škod v mesecu, ali se je v istem 
letu odpisal davek zaradi elementarne škode in ko
liko je bila ta škoda ocenjena. 

Uspeh ocenitve se vpiše za vsako občino v tabe
lami zapisnik škode, v katerega se postavijo podatki 
zaporedoma za vse poškodovane parcele vsakega 
davčnega zavezanca. Zapisnik vsake občine je treba 
oklavzurirati z besedami: «Potrjujemo s svojimi 
podpisi, da se tukaj ugotovljena škoda letine ujema 
z dejanskim stanjem». 

Ko so podpisali to klavzulo vsi člani komisije, 
prešije delegirani uradnik zapisnik z motvozom ter 
pritrdi njegova konca z uradnim pečatom. 

Člen 14. 

Člani komisije kakor tudi župan nimajo za delo 
ob ocenjanju škode pravice do nobene odškodnine. 
Stroške delegiranega uradnika trpi država. 

Ce ве ugotovi komisijski, da se je vložila prijava 
škode očitno neupravičeno, mora plačati po odloku 
katastrskega, odnosno davčnega oblastva dotični 
vložitelj celotno stroške delegiranega uradnika. Ce 
je takih vložiteljev več, morajo trpeti te stroške 
skupno. 

Člen 15. 

Ko vlaga občinsko oblastvo pri katastrskem 
(davčnem) oblastvu prijavo o elementarnem do
godku, ki se je pripetil neposredno pred žetvijo ali 
med njo, je upravičeno, samo takoj vpričo dveh 
članov občine ugotoviti z zapisnikom začasno na 
licu mesta velikost škode, prizadoto vsaki parceli. 
V takih primerih posluži tak zapisnik za osnovo od
pisu davka, če ne prispe državna komisija iz ka
kršnegakoli razloga o pravem času, sama izvršiti 
ogled in ocenitev škode. Tak ogled, ki ga je izvršila 
občina, sme poslužiti, če se je izvršil pravilno, tudi 
državni komisiji za osnovo ocenitve, ne da bi odšla 
na lice mesta. Pravilnost ocenitve, ki jo jo izvršila 
občina, odnosno potrebo za odhod na lice mosta, 
določi komisija sama. 

Člen 16. 

Katastrsko (davčno) oblastvo vpise, ko je prejelo 
tabelarni zapisnik (po uradnem obrazcu), vanj za 
vsako parcelo potrebne podatke iz zemljiškega Ka
tastra (površino, vrsto obdelave, čisti dohodek) ter 
obračuni kvote čistega dohodka, ki se smatrajo po 
stopnji škode pri vsaki parceli za uničene. Po kvo
tah poškodovanega donosa vseh parcel istega davč
nega zavezanca se vpiše ustrezni čisti donos kakor 
tudi zavezancev ustrezni osnovni davek, ki ga je 
treba odpisati. 

Tako sestavljene predloge o odpisu osnovTiega 
davka pošlje katastrsko (davčno) oblastvo v pre
gled in odobritev finančni direkciji, ta pa jih vrne, 
odnosno pošlje, ko jih jo pravilno preizkusila po 
odredbah pravilnika o vknjižovanjti neposrednjih 
davkov, davka na poslovni promet in vojnice, pri
stojni davčni upravi zaradi odpisa v glavnih knjigah 
in v letnem davčnem računu. j 

Člen 17. 

»Ta uredba- stopi v veljavo z dnem 1. januarja 
1929. 

V B e o g r a d u , dne 29. oktobra 1У28.; 
št, 137.095. 

Miruster za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

395. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju kablov 

in ostalih vodov za električni tok.* 
Zaradi pravilnega ocarinjanja kablov za pod

zemeljsko ali podvodno prevajanje električnega 
toka in ostalih izoliranih vodov za električni tok 
dajem carinarnicam na podstavi člena 23. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju ca
rinskega sveta to-lo pojasnilo: 

Za kable za podzemeljsko ali podvodno preva
janje električnega toka iz tar. št. 669. uvozne tarife 

j k predlogu zakona o obči carinski tarifi se smatrajo 
I in ocarinjajo oni izolirani vodi, ki so izdelani tako, 
; da se dado izolirati bodisi v zemlji, bodisi v vodi 
| in da pri tem ne. moreta ne zemlja ne voda prodreti 
' do jedra kabla in ga poškodovati, tako da bi postal 
: kabel neraben. Da morejo kabli služiti svojemu na-
I menu, se doseže izolacija pri njih poleg notranje izo
lacije z brezšivno, sorazmerno kovinsko, najpogo
steje svinčeno prevlako. Kabli smejo biti izdelani1 iz 

i ene ali iz več žic, ki so nanizane ali zavite druga 
| okoli druge. Okoli prevodne žice ali prevodnih žic, 
j ki sestavljajo jedro kabla, je več plasti izolacijske 
I tvarine: papirja, tekstilne tvarine, kavčuka, preje, 
smole, tera, katrana itd. Okoli te izolacijske tvarine 
se polaga večinoma kovinski oinot. Da so kabli čim 
bolje zavarovani zoper kemijski ali mehanski vpliv 
zemlje ali vode, se ovijajo s kovinskimi brozšivnimi 
prevlakami, čez katere se pogostoma polaga še teks-

. tilni omot, napojen z različno izolacijsko tvarino: 
f.erom, katranom, kavčukom, smolo itd. Zaradi 'im 

, boljše zaščite kablov se zavaruje tekstilni omot z 
železnimi trakovi, jeklenimi žicami ali jeklenimi tra
kovi. Značilno je pri kablih, da je tvarina, uporab
ljena za izolacijo: smola, ter, katran itd., trdno po
vezana okoli jedra kabla, kakor tudi to, da jo iijih 
zunanji aH notranji omot popolnoma raven, brez 
šivov. 

Za ostale izolirane vode za električni tok po tar. 
št. 669., točki 2., se smatrajo in ocarinjajo tudi oni 
izolirani vodi, ki so izdelani tako, da/ so zavarovani 
zoper kemijski vpliv »raka, toda ne tudi zoper ke
mijski vpliv zemlje ali vode ali zoper mehanski 
vpliv notranjščine, v katero se polagajo, ker niti 
niso izpostavljeni takim vplivom. Tudi ti vodi so 
lahko izdelani kakor kabli iz ene ali iz več prevod
nih žic, ki so nanizane ali ovite druga okoli druge. 
Izolacija se doseže pri teh vodih tako, da se oplote 
ali ovije izolacijska tvarina neposredno okoli pre
vodne žice ali prevodnih žic ali pa da se žica, od
nosno žice, predhodno omotaj o s papirjem, tekstilno 
tvarino, projo, tkaninami, kavčukom itd. ter se šole 
potem opletejo ali omotaj o z različno izolacijsko 
tvarino. Ti vodi se razlikujejo ori kablov v tem, 
da ni tvarina, ki služi za izolacijo, trdno povezana 
okoili njih kakor pri kablih, kar se doseže z dodat
kom smole, tera, katrana itd. Co- pa imajo ostali 
izolirani vodi tudi to poslednjo tvarino, se jim, je 
dodala samo zaradi boljše izolacije, ne pa zato, da 
hi se zavarovali vodi zoper kemijske ali mehanske 
vplive notranjščine, v katero se polagajo, tolikanj, 
kolikor je toga treba pri pravih kablih. Tudi ti 
vodi se odevajo pogostoma s kovinskimi prevlakami, 
podobnimi onim pri pravih kablih; toda značilno je, 
da imajo to prevlake pri teh vodih Sive, po Čemer 
se bistveno razlikujejo od pravih kablov. Kovinske 
prevlake pri teh vodih so izdelane pogostoma iz ko
vinskih členastih cevi. 

Med ostalimi izoliranimi vodi za električni tok 
iz tar. št. 669., točke 2., se razlikujejo opleteni in 
oviti vodi. Za opletene po tar. št. 669., točki 2. a) 
in b), se smatrajo in ocarinjajo oni, pri katerih je 
izdelana zunanja plast s pozamentarijskim prepletom 
svilenih ali 'drugih prej. Namesto preje so lahko 
uporabi tudi kovinska žica, ki jo je smatrati v tem 
primeru za prejo. 

Za ovite po tar. št. 669., točki 2. c) in č), se 
smatrajo in ocarinjajo oni, pri katerih je izdelana 
zunanja izolacijska plast z ovojem svileno preje ali 
druge tvarine. 

Opleteni vodi se razlikujejo od ovitih v tem, da 
se tvarina, s katero so opleteni, ne da ne, sneti ne 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. decembra 1928., št. 284 XCI. 
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odmotati, če se potegne ena njegova: nit, ampak da 
se da vsa hkrati potegniti z niti. To prihaja zaradi 
tega, ker je izdelana izolacijska plast, kakor rečeno, 
s pozamentarijskim prepletom. Pri ovitih pa je moči 
sneti ali odmotati izolacijsko plast, če se potegne 
ena njena nit, ker niso niti pozamentarijski preple
tene kakor pri opletenih vodih. Opleteni in oviti 
vodi so pogostoma prevlečeni s plastjo voska, para
fina, smole itd. Ta tvarina ovira, ugotoviti na prvi 
pogled, ali so vodi opleteni ali oviti. V tem pri
meru je treba vod potopiti v bencin ali v terpen-
tinovo olje in ga držati v njem nekaj časa, da se 
tvarina, s katero so prevlečeni, raztopi in da ostane 
izolacijska tvarina prosta. 

Priobčevaje prednje pojasnilo, odrejam carinar
nicam, naj postopajo po njem. • 

V B e o g r a d u , dne 26. novembra 1928.; 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

396. 
Na podstavi člena. 26. zakona o državni trošarini, 

taksah in pristojbinah predpisujem nastopne 

Izpremembe in dopolnitve v taksnem in 
pristojbinskem pravilniku z dne 6. no
vembra 1923. in njegovih izpremembah 
in dopolnitvah z dne 31. marca 1927.,* 
ki se glase: 

I. 
V členu 106. naj se doda točki 2.) nov stavek, ki 

se glasi: «Če se kupi vozilo med letom, se ne pobere 
ta taks'a za vso leto, ampak samo za dotično tri
mesečje in ostala trimesečja, ako jih je kaj do konca 
tekočega leta; pri tem se računi kot znesek takse 
za eno trimesečje vsota 750 Din, odnosno za fija-
kerje 50 Din ali 25 Dito.» 

П. 
Točka 16.) istega člena se izpreminja ter se glasi: 
«16.) Letna taksa se plačuje začetkom leta za 

vsako koledarsko leto vnaprej ter se ne vrne, če 
otuji kdo vozilo med letom.> 

Ш. . 

Letne takse, že plačane v celotnem znesku za 
leto 1928., se ne vračajo. 

V B e o g r a d u , dne 4. decembra 1928.; 
št. 154.400. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

397. 
Odločba o ustanovitvi davčnih uprav.""" 

Na podstavi člena 1. v zvezi s členom 26. in čle
nom 38., točkami II., III. in IV., uredbe o organiza
ciji finančne stroke in službe št. 7494 z dne 9. okto
bra 1928. odrejam, 

da se ustanove davčne uprave, in sicer: 
pri finančni direkciji v Ljubljani s sedežem: 
1.) v Radovljici za radovljiški srez; 
2.) v Kranju za kranjski srez; 
3.) v Kamniku za kamniški »rez; 
4.) v Logatcu za logaški srez; 
5.) v Ljubljani za ljubljanski srez; 
6.) v Kočevju za: kočevski srez; 
7.) v Črnomlju za črnomaljski srez; 
8.) v Novem mestu za novomeški srez; 
9.) v Krškem za krški srez; 

10.) v Litiji za litijski srez; 
11.) v Laškem za laški srez; 
12.) v Gornjem gradu za gornjegrajski srez; 
13.) na Prevaljah za- prevaljski srez; 
14.) v Celju za celjski srez; 
15.) v Šmarju za šmarski srez; 
16.) v Mariboru za mariborska sreza levi in desni 

breg; 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. decembra 1928., št. 289/ХСП. 
— Pravilnik iz leta 1923. glej v Uradnem listu z dne 
31. decembra 1923., št. 376/116, izpremembe in do
polnitve pa v Uradnem listu z dne 28. aprila 1927., 
št. 187/46. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. decembra 1928., št. 291/ХСШ. 
— Tukaj so priobčene samo davčne uprave,'ki se 
tičejo ljubljanske in mariborske oblasti. 

17.) v Ptuju za ptujski srez; 
18.) v Ljutomeru za ljutomerski srez; 
19.) v Brežicah za brežiški srez; 
20.) v Murski Soboti za murskosoboŠki srez; 
21.) v Slovenski Bistrici za konjiški srez; 
22.) v Slovenjgradcu za slovenjgraški srez; 
23.) v Dolnji Lendavi za dolnjelendavski srez; 
24.) v Škofji Loki; 
25.) v Ljubljani za mesto; 
26.) v Konjicah. 

V B e o g r a d u , dne 13. decembra 1928.; 
G. D. P. br. 159.300. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

398. 
Popravek k razpisu o carinsko-železniškem 

postopanju s tranzitnimi pošiljkami.1" 
V petem odstavfcu tega razpisa (Uradni list z dne 

28. novembra 1928., št. 378/112) naj se prečrta pred 
7.) beseda: «in», za 7.) naj se postavijo besede: iz
vozna dTŽava in namembna država; (namesto be
sede: pripomba.) in nato "naj se še pripiše: 8.) pri
pomba. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o podelitvi lekarniške koncesije.9"1" 

Gospod minister za narodno zdravje je odredil z 
odlokom z dne 17. oktobra 1928.: 

«Koncesijo za otvoritev in obratovanje nove 
javno lekarne s stojiščem v severnem delu mesta 
Ljubljane onkraj proge državne železnice v okoliških 
vaseh Jezici in Stožicah kakor tudi novih številnih 
naselbinah na obeh straneh Dunajske ceste podelju
jem drju. ehem. in mag. pharm. Stanku K m e t u -
B e r g a n t u v Ljubljani z d ostavkom, da se nanaša 
ta koncesija samo na severni del mesta onkraj: proge 
državne železnico in da ne sme otvoriti prosilec le
karne južno od železniške proge v hišah št. 29 in 31 
na Dunajski cesti.» 

Iz pisarne oddelka za zdravstveno službo 
ministrstva za narodno zdravje v Beogradu; 

Z. br. 16.681. 

Cenovnik, 
po katerem se mora vršiti zavarovanje valute 
ob izvozu blaga po člena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.*** 
Velja od dne 15. do dne 31. decembra 1928. 

L« 
Ц 

i 

2 
3 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
14 
15 
16 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena: 
na postajah v Srbiji in Bosni 
na ostalih postajah . . . . 

Rž 
Ječmen 

Bela moka za luksusno pecivo, 
zdrob 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 0 

Bela moka za luksusno pecivo 
št. 2 

Krušna moka št. 4 in 5 . . . 

Otrobi 

Fižol 

Količina 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 » 

100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 

Cena | 
v dinarjih 

. 1 

230 • — | 
240-— ! 
200- — 
240 •-
2 4 0 ' -
2 7 0 ' -

340 — 

330 •-

320 — 
300 -
2, :o--
170 — 
270 •-
800 •-

(Pripomba uredništva: Vse druge številke so iste 
kakor v cenovniku za čas od dne 1. do., dne 15. de
cembra 1928. [Uradni Jist 114 z dne 5. decembra 
1928.] Prav tako je besedilo končne pripombe isto.) 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 11. decembra 1928.; I. br. 24.800. 

* Priobčen po popravku v cSIužbenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 12. de
cembra 1928., št. 289/ХСП. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. decembra 1928., št. 289/XCH. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. decembra 1928., št. 292. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 3676. 
Razpis. 

3—1 

Odda se m e s t o d n e v n i č a r j a , Id bo oprav
ljal služiteljsko in vratarsko dolžnost pri velikem 
županu ljubljanske oblasti v Ljubljani proti mesečni 
plači do največ 1000 dinarjev in s prostim stano
vanjem. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš-
nje naj se vToze o s o b r i o najkesneje do due, 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
v tajništvu velikega župana ljubljanske oblasti v 

Prošnjam je treba priložiti: krstni list, domov
nico, nravstveno izpričevalo, izpričevalo o šolski iz
obrazbi in dosedanjem pokJicu kakor tudi uradno-
zdravniško izpričevalo o fizični sposobnosti za shi-
žiteljske in vratarske posle. 

Ob enakih pogojih prosilcev se bodo vpoštevali 
predvsem upokojeni orožniki ali policijski stražniki, 
ki imajo za ràïpisano'mesïo potrèMti 'tìzìcloospo-
sobnost. 

V L j u b l j a n i , dne 15. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblaetì: 
dr. Vodopivec s. r. 

P. br. 9075/8. 3—3 

Razpis stalnih službenih mest na osnovnih 
šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih šolah ljubljanske oblasti so raz
pisana stalna službena mesta. 

Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, naj se 
vlože pri pristojnem Šolskem upraviteljstvu 
n a j k e s n e j e d o d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8. 

Natančni razpis službenih mest glej v Uradnem 
listu 115 z dne 10. decembra 1928. t 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 989. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 3. do dne 9. decembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Tanca gora (Golek 1 dvorec). 

Š u š t a v e c. 
Ljubljana, okolica; Dobrunje (Fužine 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Novo mesto: Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Zakot (Cerne 1 dvorec). Kamnik: (Kam

nik 3 dvorci), Kaplja vas (Kaplja vas 1 dvorec). 
Kočevje: Loški potok (Travnik 1 dvorec). Radov
ljica; Predtrg (Predtrg 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Krško: Boštanj (Gorenji Boštanj in Domačevo 

po 1 dvorec). Litija: Gorenja vas (Mrzlo polje 1 dvo
rec). Ljubljana, okolica: Črnuče (Črnuče 1 dvorec), 
Dobrunje (Bizovik in Dobrunje po 1 dvorec), Tomi-
šelj (Brest 1 dvorec), Vrhnika (Stara Vrhnika 2 dvor
ca). Logatec: Rovte (Ziberše 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b 1 j a n i, dne 12. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti; 
Fr. Cerne s. r. 
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Razglasi velikega žunana mariborske 

O. br. 1651/3. 

oblasti. 
Razglas. 

2440 

Na podstavi pooblastitve ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 28. novembra 1927., br. 4455/VI, 
sem potrdil dodatek k pravilom za Dolnje Lendav
sko hranilnico, d. d. v Dolnji Lendavi, po skiLepu 
občnega zbora delničarjev z dne 24. marca 1928., ki 
se nanaša na valorizacijo bilančne vrednosti investi
cij in na ustanovitev posebnega rezervnega fonda za 
zmanjšavo vrednosti hiš zbog valutarnih izprememb. 

V M a r i b o r u , dne 4. decembra 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 
P. br. 6601/13—28. 3—2 

Razpis stalnih učiteljskih služb 
v mariborski oblasti. 

Na osnovnih Šolah v mariborski oblasti so raz
pisane stalne učiteljske službe. 

Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, naj vlože 
prosilci (prosilke) pri svojem šolskem upravitelju 
n a j k e s n e j e d o d n e 10. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 

Popolni razpis učiteljskih služb glej v Uradnem 
listu 116 z dne 14. decembra 1928. 

V M a r i b o r u , dne 8. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Vet. br. 869/53. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 10. decembra 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev greskih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev eo navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Ferketinec in Podturen po 
1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Novakovec 1 dvo
rec). Ptuj: Slovenja vas (Gerečja vas 3 dvorci). 

S u e t a v e c . 
Konjice: Konjice trg (Prevrat 1 dvorec). 

M e h u r c a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 

Zgornja Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S t e k l i n a . 

Čakovec: Strigova (Prekopa 1 primer). 

S v i n j e k a k u g a . 
Čakovec: Čakovec, trg (Čakovec, trg 2 dvorca). 

Dolnja Lendava: Dolga vas (Dolga vas 1 dvorec). 
Ljutomer: Hrastje-Mota (Hrastje 1 dvorec). Ma
ribor» desni breg: Cigonce (Cigonce 1 dvorec), 
Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lovrenc 6 dvorcev), 
Recenjak (Recenjak 1 dvorec). Prevalje: Dravograd 
(Dravograd 1 dvorec). Ptuj: Mezgovci (Mezgovci 
18 dvorcev), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah 
(Mostje 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Pttetakovec 1 dvo
rec), Mursko Središče (Selnica. 1 dvorec).. Šmarje pil 
ЈеЦаћ; KoetrrVnica (Zgornja. Kostrivnica 1 dvorec), 
Sladka gora (Ložanskai vas 1 dvorec), Sv. Vid pri 
Grobelnem (Bodrišna vas 1 dvorec), Zibika (Strte-
nica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 10.decembra 1928. 

2a vettkega. župan* mariborske oblasti: 
oblaste!) veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi upravnega sodišča 
za Slovenijo s Prekmurjem. 

Preds. 274/Зс—28. 3—2 
Razpis. 

Pri upravnem sodišču za Slovenijo s Prekmurjem 
v Celju se odda s l u ž i t e l j s k o m e s t o . 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane in pravilno, 
kolkovane prošnje (prošnja s kolkom za 5 Din, pri
loge pa s kolkom za 2 Din) najkesneje do dne 
1. j a n u a r j a 1 9 2 9 . pri podpisanem predsed-
ništvu. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo pri
ložiti prošnji vse dokumente, naštete v členu 12.. 
uradniškega zakona. 

Ker mora vršiti služitelj ponajveč fizična dela, 
se bodo vpoštevali predvsem oni prosilci, ki so 
močni in krepkega zdravja. 

Upravno sodišče za Slovenijo 8 Prekmurjem v Celju» 
dne 8. decembra 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
C П 15/28—8. 2423 

Oklic 
Martin Komljanec, posestnik v Malem Mraševem 

št. 8, ki ga zastopa dr. Fran Kandare, odvetnik v, 
Ljubljani, je vložil zoper Alojzija D o j m o v i e a, 
2314 W. Blue Island Ave Chicago, DL, Amerika, 
tožbo zaradi 5360 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
4. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 
Ker se tožba tožencu na gorenji naslov ni mogla 

vročiti, se mu postavlja za skrbnika na čin Josip 
Likar, gozdar v p. v Dobah št. 1. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 8. decembra 1928. 

E 912/28-^-8. 2408 
Dražbeni oklic 

Na predlog nedoletne Marije R u p p e j e v e v 
Spodnjem Logu, po varuhu Juriju Ruppeju, preužit-
karju v Spodnjem Logu, ki jo zastopa dr. Hans Arko, 
odvetnik v Kočevju, bo dne 19. j a n u a r j a 1 9 2 9. 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin: zemljiška knjiga'Spodnji Log, a) vi. št. 30: 
hiša št. 30 v Spodnjem Logu s kletjo, hlevom, svi
njakom, skednjem in pripadajočimi zemljišči (njive, 
vrtovi, travniki, pašniki, gozdi) v skupni izmeri 9 ha 
90 a 76 m2, in b) vi. št. 38: zemljiške parcele (njive, 
travniki, pašniki in gozdi) v skupni izmeri 6 ha 44 a 
6 m3; cenilna- vrednost po odbitku bremen, ki jih je 
prevzeti brez zaračuna na najvišji ponudek, 9242 Din 
37 p, najmanjši ponudek 6162 Din. Vadij: 930 Din. 

K vi. št. 30 spadajo solastninske pravice do 
Yssinke vi. št. 44 in do polovice vi. št. 39, katastr
ska občina Spodnji Log, sestoječe iz vrtnih in paš-
niških parcel v izmeri 2 ha 49 a 3 m*. 

K nepremičnini pod a) spadajo 1 sanfee in 1 brana 
v skupni cenilni vrednosti 60 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 

dne 27. novembra 1928. 

II. 
«Zvaničniki in služitelji, M so bili prevedeni na 

zakon o uradnikih in ki jim je služba prestala, preden 
je stopil v veljavo zakon o proračunskih dvanajsti-
nah za mesece december 1925., januar, februar in 
marec 1926., nimajo pravice do pokojnine, če so imeli 
takrat več nego 10 in manj nego 15 službenih let, 
po členu 281. finančnega zakona za leto 1922./1923., 
ki se mora uporabiti v tem primeru.» 

П1. 

«Dnevničarska služba se ne šteje, če se sprejme 
pozneje dnevničar za državnega uslužbenca po 
členu 130. zakona o civilnih državnih uradnikih, ne 
za skupino ne za stopnjo.» 

IV. 
«Uprava vojne škode je po členu 13., točki Ш., 

uredbe o izplačevanju vojne škode upravičena odlo
čati, ali izplača prisojeno povračilo škode poobla
ščencu oškodovane osebe ali oškodovancu. Ker 
uprava vojne škode v tem ni omejena z zakonom, 
izhaja iz tega, da odloča po svobodni oceni; zato 
ne spadajo njene odločbe pod kontrolo pristojnega 
ministra in tudi no pod kontrolo državnega sveta.» 

«Državnim uslužbencem a ozemlja bivše avstro-
ogrske monarhije, ki so vstopili iz državne službe 
v kader, da bi odslužili vojaški тоЦ kesneje nego 
dne 6. septembra 1919. kot dne, ko je bil vojaški 
zakon razširjen na vso našo državo, se no šteje čas, 
ki so ga prebili v kadru, ne za skupino ne za. stopnjo.» 

Iz državnega sveta v Beogradu, 
dne 29. novembra 1928. 

Št. 9352/П. 2430 2—2 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija razpisuje na dne 3 1 . d e 

c e m b r a 1 9 2 8. ob 11. uri d o b a v o i n i z v e d -
b o i z o l a e i j e p a r n i h v o d o v i n a r m a t u r e . 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 
Pogoji in specifikacija cevi so na vpogled pri 

podpisani direkciji vsak delavnik med uradnimi 
urami. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 10. decembra 1928. 

2429 3 - 1 

Razne objave. 

Poziv upnikom. 

Razglasi raznih uradov ia oblastev. 

Odločbe državnega sveta.* 
V oboi seji državnega, svet», ki ве je vrša» dne 

3. oktobra 1928., so bua sprejete pod št. 34.304 od
ločbe, ki se-glaset 

«Čas, ki ga je. kdo prebil v vojnah, se po čle
nu 282, finančnega, zakona za leto 1922./Ï923. ne 
šteje za napredovanje tudi po skupinah.» 

* «Služben© Wôvine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. decembra Ш & , št. 289/XGTI. 

K r o j a š k a p r o d u k t i v n a , n a k u p o v a l 
n a i n p r o d a j a l n a z a d r u g a , r. z. z o. z. v 
Celju, se je po sklepu občnega zbora z dne 17. ok
tobra 1928. razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase morebitne ter
jatve podpisanima likvidatorjema do vštetega dne 
30. januarja 1929. 

V C e l j u , dne 28.novembra 1928. 
L i k v i d a t o r j a : 

Josip Tomažič s. r., krojaàki mojster v Celju, in 
Jakob Fric s. r., krojaški mojster v Gaforju. 

2437 Poziv upnikom. 
« A k k u m u l a t o r » , družba; z o. z. v Mariboru,, 

je sklenila razdružitev ter je prešla v likvidacijo. 
UpniM s«' pxwAvljejo, naj prijavijo v l'è' dneh 

terj&tve podpisanem«; likvidatorju. 

Fran Domicelj e. r., 
trgovinski, poslovodja v Mariboru,, 

kot likvidator. 

243a Razid društva. 
D r a m a t i č n o d r u š t v o « V o l j a * v Ljub

ljani se je prostovoljno razšlo. 
V L j u b l j a n i , dne 14. decembra 1928. 

Marijan Kraij s. r.,. Boris Hribar s. r., 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

:âÊfc£, '.iiaéàSsÊLim^-L::': -uL$MliLt!<.\\ ,.l>y-'.ü ..,'.. 'Ј,ЈаА^Л 
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Poštnina plačana v gotovini. 

119. V Ljubljani, dne 22. decembra 1928. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

v̂ 
Letnik X. 

V s e b i n a : 
itjM* Zakon o ureditni rednih sodišč za kraljevino 

.,.„. Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
fAQ}J- Zakon o sodnikih rednih sodišč. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi upravnega sodišča za Slovenijo s Prekmurjem. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

400. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna, skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, v LXXXV. redni seji, ki jo je 
imela dne 2. avgusta 1928. v Beogradu, in da simo 

Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o ureditvi rednih sodišč za kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev,* 
ki se glasi: ' • * 

P r v i d e l . 

Sodišča. 
Obča pravila. 

§ 1 -
V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev izvršu

jejo sodno oblast ta-le redna sodišča: sreska, okrož
na, trgovinska, apelacijska sodišča in kasacijsko so
dišče, kolikor ni pridržana s posebnimi zakoni za 
druge urade, naprave ali posebna sodišča. 

V vrsto posebnih sodišč za civilne spore spadajo 
tudi opštinski (mesni) sudovi (občinska [krajevna] 
sodišča), ločena od občinskega, upravnega oblastva. 

§2. 
Vsa redna sodišča izrekajjo sodbe in sklepe («re-

šenja») «v imenu Njegovega Veličanstva kralja». 

§3. 
Vsa sodišča morajo dajati drugo drugemu pravno 

pomoč v uradnih poslih. 

Rçdna sodišča. 

A. Poedina sodišča. 

S r o s k a s o d i š č a . 

§ 4 . 
• V vsakem srezu (okraju, kotaru) obstoji sresko 

sodišče s sediežem v sreskem kraju. 
a) V Bački, Banatu in Baranji: 
Po dosedanji pristojnosti za sodne sreze s sede

žem v nastopnih krajih: 

I. 
1. Bela CTkva, 2. Vršac, 3. Uljma, 4. Kovin. 

II. 
5. Veliki Bečkerek, 6. Novi Bečej, 7. Jasa Tornio. 

Ш. 

8. Veliku Kikinda, 9. Nova Kanjiža. 

IV. 
10. Novi Sad, 11. Bačka Palanka, 12. Stari Bečej, 

. Titel, 14. Zabalj. 

15. Pančevo. 16. ABbunar, 17. Kovačica, 
18. Perlez. 

VI. 

* «Službene Novine kraljevine Srtba, Hrvata i Slo
venaca z dne 12. oktobra 1928., št. 237/LXXVIII. 

19. Soinbor, 20. Apatin, 21. Kula., 22. Odžaci, 
23. Darda, „ 

VII. 
24. Subotica, 25. Senta, 26. Bačka Topola, 
b) V Hrvatski, Slavoniji in Medjmiurju: 
Po sedanji teritorialni pristojnosti za sodne sreze 

s sedežem v naslednjih krajih: 

I. 
1. Bjelovar, 2. Čazma, 3. Garešnica, 4. Đurđevac, 

5. Grubišno polje, 6. Koprivnica., 7. Križevci, 
8. Kutina, 

II. 
9. Brinje, 10. Donji Lapac, 11. Gospić, 12. Gračac, 

13. Korenica, 14. Ličko Petrovo selo, 15. Otočac, 
16. Penisić, 17. Udbina. 

Ш. 

18. Krnjak, 19. Ogulin, 20. Slunj, 21. Vrbovsko, 
22. Delnice, 23. Čabar. 

rv. 
24. Ilok, 25. Irig, 26. Mitrovica, 27. Ruma, 

28. Sremski Karlovci, 29. Stara Pazova, 30. Šid, 
31. Zemun. 

32. Donji Miholja«, 33. Đakovo, 34. Našice, 
35. Osijek (donji grad), 36. Osijek (gornji grad), 
37. Valpovo (za politični srez Valpovo), 38. Slatina, 
39. Vinkovci, 40. Virovitica, 41. Vukovar, 42. Žu
panja. V I 

43. Dvor, 44. Glina, 45. Kostajnica, 46. Petrinja, 
47. Sisak, 48. Vrginmost. 

VH. 
•49. Brod (na Savi), 50. Daruvar, 54. Nova Gra

diška, 52. Novska, 53. Pakrac, 54. Požega 

VIII. 
55. Sušak, 56. Bakar, 57. Crikvenica, 58. Novi 

Vinodolski, 59. Senj, 60. Kastav, 61. Krk, 62. Rab, 
63. Pag. ] X 

64. Ivanjec, 65. Klanjec, 66. Krapina, 67. Lud-
breg, 68. Novi Marof, 69. Pregrada, 70. Varaždin, 
71. Vinica, 72. Zlatar, 73. čak ovac. 74. Prelog, 
75. Dugo selo, 76. Ivanić-grad (za občine: Ivanić-grad, 
Ivanić-kloštar in Vojni križ, srez Čazma, in občino 
Bregi posavski, srez Dugo selo), 77. Jastrebarsko. 
78. Koetanjevac (za občine: Kalje, Sošice in Radato-
vić, jastrebarski srez). 

X. 
79. Karlovac, 80. Pisarovina, 81. Samobor, 

82. Stubica, 83. Sveti Ivan Zelina, 84. Velika gorica, 
85. Zagreb I. in 86. Zagreb II. 

c) V Sloveniji: 
Po sedanji teritorialni pristojnosti za sodne sreze 

s sedežem v naslednjih krajih: 

I. 
1. Brežice, 2. Celje, 3. Gornji grad, 4. Konjice, 

5. Kozje, 6. Laško, 7. Radeče, 8. Rogatec, 9. Sevnica, 
10. Slovenjgradec. 11. Šmarje, 12. Šoštanj, 13. Vran-
sko. ' n 

14. Brdo, 15. Cerknica, 16. Kamnik, 17. Kranj, 
18. Kranjska gora, 19. Litija, 20. Logatec, 21. Lož, 
22. Ljubljana, 23. Radovljica, 24. Škofja Loka, 
25. Tržič, 26. Vrhnika. 

Ш. 

27. Sv. Lenart, 28. Maribor, 29. Marenbarg, 
30. Prevalje, 31. Ptuj, 32. Slovenska Bistrica. 

ГУ. 

33. Črnomelj, 34. Kočevje, 35. Kostanjevica, 
36. Metlika, 37. Mokronog, 38. Krško, 39. Novo me
sto, 40. Ribnica, 41. Trebnje, 42. Velike Lašče, 
43. Višnja gora, 44. Žužemberk. 

45. Dolnja Lendava, 46. Gornja Lendava (za 
katastrske občine Borečo, Dolič, Dolnje Slaveče, 
Fikšinoe, Gornjo Lendavo, Gornje Slaveče, Kova-
čevec, Motovilce, Krašče, Ocinje, Otovce, Pertočo, 
Poznanovce, Prosečko vas, Radovce, Rogačevce, 
Ropočo, Serdico, Sotino, Sv. Jurij, Trtkovo, Va-
darce — ki spadajo k dosedanjemu murskosobo-
škemu sodnemu srezu), 47. Gornja Radgona, 48. Ljuto
mer, 49. Murska Sobota, 50. Ormož. 

č) V Dalmaciji: 
Po sedanji teritorialni pristojnosti za sodne sreze 

s sedežem v naslednjih krajih: 

I. 
I. Blato, - 2. Cavtat, 3. Dubrovnik, 4. Korčula, 

5. Orebić, 6. Ston. „ 

7. Budva, 8. Hercegnovi, 9. Kotor, 10. Perast. 

Ш. 

I I . Hvair, 12. Imotski', 13. Makarska, 14. Metko
vić, 15. Omiš, 16. Sinj, 17. Split, 18. Stari grad, 
19. Supetar, 20. Trogir, 21. Vis, 22. Vrgorac. 

rv. 
23. Benkovac, 24. Biograd na moru, 25. Drniš, 

26. Kistanje, 27. Knin, 28. Obrovac, 29. Nin (za ob
čini Nin in Silbo), 30. Skradin, 31. Šibenik, 32. Ti
jesno, 33. Vrlika, 34. Preko. 

' d) V Bosni in Hercegovini: 
Po sedanji teritorialni pristojnosti za sodne sreze 

s sedežem v naslednjih krajih: 

I. 
1. Banjaluka, 2. Derventa, 3. Bosanska Dubica, 

4. Bosanska Gradiška, 5. Bosanski Novi, 6. Kotor-
varoš, 7. Prijedor, 8. Prnjavor, 9. Tešanj, 10. Bo
sanski Brod, 11. Bosanska'Kostajnica, 12. Kozarac 
(za okoliš bivše sreske ekspoziture v Kozarcu, prije-
dorski srez). 
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II. 
13. Bihać, 14. Cazin. 15. Bosanska Krupa, 16. Bo

sanski Petrovac, 17. Kulen-vakuf (za sedanji okoliš 
sreske ekspoziture v Kulen-vakufu), 18. Ključ, 
19. Sanski most, 20. Drvar (za sedanji okoliš sreske 
ekspoziture v Drvaru in za občine Ošfcrerj, Potoke, 
Mokronoge, Vidovo selo, Mrće, Prekajo, Podić, Štrb-
ce in Srpetiico — ki se izločajo iz dosedanjega bo-
sanekopetrovSkega sodnega sreza), 21. Velika Kla-
duša (novi srez po členu 123. finančnega zakona za 
leto 1927./1928., ki se mora izločiti iz okoliša sre-
skega sodišča v Сажшлц ih sicer za občine, ki spadajo 
v sedanji okoliš sreske ekspoziture v Veliki Kladiisi). 

Ш. 

22. Bdeče, 23. Gacko, 24. Konjic, 25. Ljubinje, 
26. Ljubuški, 27. Mostar, 28. Nevesinje, 29. Stolac, 
30. Trebinje, 31. Čapljina. 

rv. 
32. Visoko, 33. Višegrad, 34. Rogatica. 35. Sara

jevo, 36. Fojnica, 37. Foča, 38. Cajniče. 

V. 
39. Bugojno, 40. Duvno, 41. Glamoč, 42. Zepče, 

43. Zenica, 44. Jajce, 45. Livno, 46. Mrkonjić-grad, 
47. Prozor, 48. Travnik, 49. Grahovo (novi srez, Id 
se mora izločiti iz okoliša sreskega sodišča v Livnu, 
za sedanji okoliš sreske ekspoziture v Grahovu in 
za občino Crni lug). 

VI. 
50. Bijeljina, 51. Brčko, 52. Bosanski Samac, 

53. Vlasenica, 54. Gradačac, 55. Gračanica, 56. Zvor-
nik, 57. Kladanj, 58. Maglaj, 59. Srebrenica. 60. Tu
zla, 61. Doboj. 

e) V Srbiji in Crni gori: 

I. 
1.) Za mesto Beograd s sedežem v Beogradu. 

П. 

vračairski srez 6 sedežem v Beogradu, 
gročanski srez s sedežem v Grocki. 
kolubarski srez s sedežem v Lazarevcu. 
kosmajski srez s sedežem v Sopotu. 
posavski srez s sedežem na Umci. 

III. 
beranski srez in ekspozituro v Rožaju 

v Beranih. 
bijelopotjski srez s sedežem v Bijelem 

andrijeviški srez in ekspozituro v Plavu 
na Andrijevici. 
istoeki srez v Ietoku. 

bitoljski srez s sedežem v Bitolju. 
morihovski srez s sedežem v Bitolju. 
prespanski srez s sedežem v Resnu. 
ldčevski srez s sedežem v Kičevu. 
ohridski srez s sedežem v Ohridu, 
struški srez s sedežem v Strugi 
gornjedebarsM srez s sedežem v Debru. 
prilepski srez s sedežem v Prilepu. 
kruševski srez s sedežem v Kruševu. 

V. 
20.) Za valjevski srez s sedežem vValjevu. 
21.) Za kolubarski srez s sedežem v Mionici 
22.) Za podgorski arez s sedežem v Kamenici. 
23.) Za posavski srez s sedežem v Obrenovcu. 
24.) Za tamnavaki srez s sedežem na Ubu. 
25.) Za raćevski втег s sedežem y Krupnju. 
26.) Za azbukovški srez s sedežem v Ljubovijt 

VI. 
27.) Za masuriški srez s sedežem v Suirdulici. 
28.) Za poljaniski srez s sedežem vVladičinem 

hanu. 
29.) Za pčinski srez s sedežem v Vranji 
30.) Za bosiljgrajski srez s sedežem v Bosilj-

gradu. 
31.) Za giljanski srez s sedežem v Giljanu. 
32.) Za preševski srez s sedežem v Plreševu. 

vn. 
33.) Za boljevški srez s sedežem v Boljevcu. 
34.) Za zaječarski srez s sedežem v Zaječaru. 
35.) Za zaglavski srez s sedežem v Rnjaževcu. 
36.) Za timoški srez s sedežem v Kraljevskem 

«lu. 
37.) Za svrljiški srez s sedežem v Svrljigu. 

2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 

7.) 

Za 
Za 
Za 
Za 
Za 

Za 
s sedežem 

8.) 
polju. 

Za 

9.) Za 
8 sedežem 

10.) 

11.) 
12.) 
13.) 
14.) 
15.) 
16.) 
17.) 
18.) 
19.) 

Za 

Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 

38.) Za 
39.) Za 

Vardaru). 
40.) 
41.) 
42.) 
43.) 
44.) 

45.) 
46.) 

levcu. 
47.) 
48.) 

Za 
Za 
Za 
Za 
Za 

Za 
Za 

Za 
Za 

49.) Za 
50.) 
51.) 
52.) 
53.) 
54.) 
m.) 

56.) 
57.) 
58.) 

Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 

Za 
Za 
Za 

VIII. 
kavadarski srez s sedežem v Kavadaru. 
negotinski srez s sedežem v Negotinu (na 

đevđelijski srez a sedežem v Đevđeliji. 
«trum niski srez s sedežem v Strumnici. 
doj-ranski srez s sedežem v Vaiandovi!, 
maleški srez s sedežem v Berovu. 
radoviski srez s sedežem v Radovištu. 

IX. 
gružanski srez s sedežem v Kragujevcu. 
kragujevskiî srez s sedežem v Kragii-

ja-seniški srez s sedežem v Araiidolovcu. 
Iepeniški srez v sedežem v Raci. 

X. 
župski srez s sedežem v Aleksandrov cu. 
rasinski srez s sedežem v Kruševcu. 
trsteniški srez s sedežem v Trsteniku. 
kopaoniški srez s sedežem v Brusu, 
aleksinški srez s sedežem v AJeksincu. 
ražanjski srez s sedežem v Ražnju, 
banje/ki srez s sedežem v Sokobanji. 

XI. 
vlasetinški sroz s sedežem v Vlasotincih. 
leskovški srez s sedežem v Leskovcu. 
jablaniški srez s sedežem v Lebanu. 

ХП. 

59.) Za kljuški src« s sedežem v Kladovu. 
60.) Za krajinski srez s sedežem v Salašu. 
61.) Za poreški src/, s sedežem v Donjem Mila-

novcu. 
62.) Za brzopalanški srez s sedežem v Jabu-

kovcu. 
63.) Za negotinski srez s sedežem v Negotinu. 

ХШ. 

64.) Za nikšiški .srez in ekspozituro v Velimju s 
sedežem v Nikšiću. 

65.) Za šavniški srez in ekspozituro v Goran-
skein s sedežem v Šavniku. 

66.) Za kolašineki srez in ekspozituro v Mana-
stir-Morači s sedežem v Kolašinu. 

XÏV. 

67.) Za niški srez in mesto Niš s .sedežem v Nišu. 
68.) Za dobriški in prdkupljansly srez s sedežem 

v Prokuplju. 
69.) Za kosaniški srez s sedežem v Kuršumljiji. 
70.) Za moravski srez s sedežem v Zitkovcu. 

XV. 
71.) Za deževski srez s sedežem v Novem Pazaru. 
72.) Za štaviški srez s sedežem v Tutinu. 
73.) Za sjeniški srez s sedežem v Sjenici. 
74.) Za boljaniški srez s sedežem v Boljaniću. 
75.) Za pribojski srez s sedežem v Priboju. 
76.) Za novovaroški eres s sedežem v Novi 

varoši 
77.) Za plevalj&ki srez s sedežem v Plevlju. 
78.) Za mileševski srez e sedežem v Prijepolju. 

XVI. 
79.) Za belopalanSki srez s sedežem v Beli 

Palanld. 
80.) Za lužiški srez s sedežem v Babušnici 
81.) Za nišavski srez s sedežem v Pirotu. 
82.) Za caribrodeki «rez s sedežem v Caribrodu. 

xvn. 
83.) Za podgoriški srez, mesto Podgorico in sre-

sko ekspozituro v Tuziju s sedežem v Podgorici.. 
84.) Za barski srez in sresko ekspozituro v Ul

cinju s sedežem v Baru. 
85.) Za danilovgrajeki srez s sedežem v Danilov-

gradu. 
86.) Za cetinjski srez in ekspozituro v čevu ? 

sedežem na Cetinju. 
XVIII. 

87.) Za požarevški srez s sedežem v Požarevcu. 
88.) Za moravski srez s sedežem v žabarjih. 
89.) Za ramski srez s sedežem v Velikem Gra

dištu. 
90.) Za golubški srez s sedežem v Golubcu. 
91.) Za zviški srez s sedežem v Kučevu. 
92.) Za mlavski srez s sedežem v Petrovcu. 
93.) Za homoljski srez s sedežem v Žagubici 

XIX. 
94.) Za šarplaninski srez s sedežem v Prizrenu. 
95.) Za peški srez s sedežem v Peči. 
96.) Za đakoviški srez s sedežem v Đakovici. 

106.) Za 
v Skoplju. 

107.) 
108.) 
109.) 

varu. 
110.) 
111.) 
112.) 
113.) 

Za 
Za 
Za 

Za 
Za 
Za 
Za 

97.) Za gorski srez s sedežem v Dragašu. 
98.) Za haški srez s sedežem v Zjumi. 
99.) Za. podgorski srez s sedežem v Orahovou. 

XX. 
100.) Za gračaniški srez s sedežem v Prištini.. 
101.) Za nerodimski srez e sedežem v Uruševcu. 
102.) Za labski srez s sedežem v Podujevu. 
103.) Za kosovsko-mitroviški srez s sedežem v 

Kosovski Mitrovici. 
104.) Za vučitenski srez s sedežem v Vučitrnu. 
105.) Za dren.iški srez s sedežem v Srbici 

XXI. 
skopski srez in mesto Skoplje s sedežem 

Žeglitovski srez s sedežem v Kumanovu. 
vele&ki srez s sedežem v Velcsu. 
gornjopoloàkîi srez s sedežem v Gosti-

donjopološki srez s sedežem v Tetovu, 
gališki srez s sedežem v Rostuši. 
poreški srez s sedežem v Južnem Brodu. 
kačaniški srez s sedežem v Kačaniku. 

XXII. 
114.) Za podunavski srez s sedežem, v Smederevu. 
115.) Za jaseniški srez s sedežem v Smederevski 

Palanki. 
•116.) Za velikooraški srez s sedežem v Velikem 

Orašju. 
•' XXIII. 

117.) Za zlatiborski srez s sedežem v Čajetini. 
118.) Za požeški srez s sedežem v Požegi. 
119.) Za crnogorski srez s sedežem v Kosjeriću. 
120.) Za račanski srez s sedežem v Bajinl basti. 
121.) Za ariljski srez s sedežem v Arilju. 
122.) Za užiški srez s sedežem v Užici. 

XXIV. 
dragačevski srez s sedežem v Guči. 
tmavski srez s sedežem v Čačku, 
moraviški srez s sedežem v Ivanjici. 
žiški srez s sedežem v Kraljevu, 
studoniški srez s sedežem v Raš>ki. 
kačerski srez s sedežem v Rudniku, 
ljibuški srez s sedežem v Preljini. 
takovski srez- s sedežem v Gornjem Mi-

XXV. 
131.) 7л\ pa-raémskj srez s sedežem v Paraćinu. 
132.) Za resavski srez s sedežem v SvUaj-ncu. 
133.) Za despotovški srez s sedežem v Despo

tov cu. 
134.) Za beliški srez s sedežem v Jagodini. 
135.) Za lovski srez s sedežem v Ilekovcu. 
136.) Za temniäki srez s sedežem v Varvarinu. 

XXVI. 
137.) Za pocerski sroz s sedežem v Sabcu. 
138.) Za mačvanski srez s sedežem v Bogatiću. 
139.) Za posavo-tamnavski sroz s sedežem v Vla

dimiren. 
140.) Za jadraneki srez s sedežem v Loznici. 

XXVII. 
štipski srez s sedežem v Štipu. 
ovčepoljski srez s sedežem pri Sv. Nikoli, 
kočanski srez s sedežem v Kočanih. 
carevoselski srez s sedežem v Carovem 

krivopalanški srez s sedežem v Krivi 

kratovski srez s sedežem v Kratoviù. 

§ 5 . 
Pristojnost sreskega sodišča se razprostira na vse 

območje sreza. Določeno število sreskih sodišč, njih 
sedeži in njih območja se smejo izpremeniti samo z 
zakonom. 

Z zakonom se sme ustanoviti, če je treba, v me
stih z večjim številom prebivalcev tudi več nego 
eno sresko sodišče. Prav tako se sme ustanoviti, če 
je treba, eno sresko sodišče za dva manjša sireza 
kakor tudi več sreskih sodišč v območju enega 
sreza. 

§6. 
Sreska sodišča izvršujejo sodno oblast na prvi 

stopnji v civilnih pravdah, trgovinskih in meničnih 
stvareh, nespornih stvareh in izvršilnih stvareh ka
kor tudi v kazenskih stvareh po odredbah v za
konih, ki se tičejo teh stvari. 

Sreska sodišča vodijo zemljiško (hipotekarne) 
knjige in sklepajo o zemljiških stvareh, kolikor ne 
pripada to okrožnim sodiščem. 

123.) 
124.) 
125.) 
126.) 
127.) 
128.) 

' 129.) 
130.) 

! aft Oven 

Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
Za 
. 

141.) 
142.) 
143.) 
144.) 

selu. 
145.) 

Palanki 
146.) 

Za 
Za 
Za 
Za 

Za 

Za 
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119. 
Sreska sodišča morajo sklepati tudi o drugih 

stvareh, navedenih v posebnem zakonu. 

§ 7 . 
Pri sreskem sodišču izvršuje sodno oblast sodnik 

poedinec. 
§ 8 . 

Sresko sodišče upravlja starejšina sodišča., Vodi 
tudi nadzorstvo nad sodnim osebjem. 

Poleg starejšine mora biti pri vsakem sodišču 
potrebno število sreskih sodnikov, sodniških pomoč
nikov, administrativnega osebja in služiteljev. 

Koliko osebja je treba poedinemu sreskemu so
dišču, odreja minister pravde. 

§ 9 -
Starejšina 'sreskega sodišča odredi in objavi na 

koncu leta na sodni deski, katetre posle bo opravljal 
ta ali oni sodnik v naslednjem letu in kateri sod
nik ga bo nadomeščal, če bi bil zadržan; pri tem 
mora vpoštevati, da bodo vsi sodniki enakomerno 
zaposleni. Odreja posel tudi ostalemu sodnemu 
osebju in skrbi, da se opravljajo posli pri sodišču 
pravilno. 

Predsednik okrožnega sodišča, ki mu morajo 
predložiti starejšine podrejenih sreskih sodišč na 
koncu vsakega leta pravočasno razporede sodnikov 
za naslednje leto, sme odrediti, če ima za to razloge, 
v IB dneh, da se razpored poslov izpremeni. 

če ae izprazni mesto sreskega sodnika ali če so 
pokaže, da je sodnik preobložen s posli, sme starej
šina sodišča med letom izpremeniti razpored po
etov;'to izpremembo mora sporočiti predsedniku pri
stojnega okrožnega sodišča. 

§ 10. 
Veljavnost službenih opravil sodnika poedinca, 

se ne sme izpodbijati zaradi tega, ker jih je ukrenil 
sodnik istega sodišča, v čigar področje ne spadajo 
ta opravila po letnem (razporedu. 

§ 11-
Ae je starejšina sodišča zadiržan, izvrševati dolž

nost, ali če je njegovo mosto izpraznjeno, ga na
domešča po činu najstarejši sodnik. 

. öe pri sreskem sodišču ni sodnika, ki bi nadome
ščal «adržanega sreskega sodnika, odredi predsed
nik pristojnega okrožnega sodišča, kateri sodnik 
tega okrožnega sodišča ali sosednjega sreskega so
dišča v območju istega okrožnega sodišča naj na
domešča zadržanega sodnika bodisi za določeno 
dobo, bodisi za poedini primer. 

Brez pristanka dotičnega sodnika ne sme trajati 
to nadomeščanje dlje nego dva meseca v enem kole
darskem letu. 

§ 12. 
Minister pravde sme odrediti na predlog pred

sednika pristojnega apelacijskega sodišča, da se 
vrše redni sodni dnevi izven sedeža sreskega sodišča. 

"V katerih krajih in ob katerem času naj se vrše 
rednJ sodni dnevi, je treba objaviti na koncu vsa
kega lota na uradni deski sreskega sodišča, razen 
tega pa razglasiti na krajevno običajni način v vseh 
občinah, ki so v območju istega sodišča. Da še bodo 
vršili izredni sodni dnevi, бе тогд pravočasno raz
glasiti tudi na krajevno običajni način v občinah, 
7& katere se vrše ti izredni dnevi, poleg tega pa 
tudi v sosednjih občinah, ki so v območju dotičnega 
sreskega sodišča. 

Minister pravde odreja, kakšni posli se morajo 
opravljati ob rednih sodnih dneh. 

Kraj, kjer se vrši redni sodni dan," velja glede 
poslov, ki se morajo tu opravljati, za sedež sreskega 
sodišoa. 

B. Zborna sodišča. 

1.) O k r o ž n a s o d i š č a . 

§ 13. 
Okrožna sodišča obstoje: 
I. v Bački, Banatu in Baranji: v Beli crkvi, Ve

likem Bečkereku, Veliki Kikindi, Novem Sadu, Pan-
čevu, Somboru in Subotici; 

П. v Hrvatski, Slavoniji in Medjimurju: v Bjelo
varu, Gospiću, Ogulinu, Mitrovici, Osijeku, Petrinji, 
Požegi, na Sušaku, v Zagrebu in Varaždinu; 

Ш. v Sloveniji: v Celju, Ljubljani, Mariboru, No
vom mestu in Murski Soboti; 

IV. v Dalmaciji: v Dubrovniku, Kotom, Splitu in 
Šibeniku; 

V. v Bosni in Hercegovini: v Banjiluki. Bihaću, 
Mostaru, Sarajevu, Travniku in Tuzli. 
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VI. Sedeži in nova krajevna pristojnost okrožnih 
sodišč v Srbiji in Crni gori se določijo naknadno z 
zakonom, ko so izvede deloma ali celoma ureditev 
novih sreskih sodišč po tem zakonu; do takrat pa 
ostanejo isti sedeži in ista krajevna pristojnost, ka
kor obstoje po dosedanjem zakonodajstvu, samo da 
se bodo zvala ta sodišča v Srbiji in Črni gori od 
dne, ko dobi ta zakon obvezno moč, okrožna sodi
šča, po kraju svojega sedeža. 

Krajevna pristojnost okrožnih sodišč se določa 
tak o-l e : 

a) V Bački, Banatu in Baranji: 
1.) belocrkvansko okrožno sodišče, je pristojno 

za sodne sreze s sedežem v Beli crkvi, Vršcu, Ulmi 
in Kovinu; 

2.) velikobečkereško okrožno sodišče je pristojno 
za sodne sreze s sedežem v Velikem Bečkereku, 
Novem Bečeju in. Jasa Tomiću; 

3.) velikokikindsko okrožno sodišče je pristojno 
za. sodne sreze s sedežem v Veliki Kîkindi in Novi 
Kanjiži; 

4.) novosadsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Novem Sadu, Bački Pa
lanki, Starem Bečeju, Titelu in Žablju; 

5.) pančevsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Pančevu, Alibunaru, Kova
či« ih Perlezu: 

6.) somborsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Somboru, Apatinu, Kuli, 
Odžakih in Dardi; 

7.) subotiško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Subotici, Senti* in Bački 
TopolL 

b) V Hrvatski, Slavoniji in Medjimurju: 
1.) bjelovarsko okrožno sodišče je pristojno za 

sodne sreze s sedežem v Bjelovaru, Čazmi, Gareš-
nici, Đurđevcu, Grubišnem polju, Koprivnici, Kri-
ževcih in Kutini; 

2.) gospiško okrožno sodišče je pristojno za sod
ne sreze s sedežem v Brinju, Donjem Lapcu, Go
spiću, Gračcu, Korenici, Ližkem Petrovem selu, 
Otočcu, Perušiću in Udbini; 

3.) ogulinsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Krnjaku (vojniški srez), 
Ogulinu, Slunju, Vrbovskem, Delnicah in Čabru;-

4.) mitroviško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Боки, Irigu, Mitrovici, 
Rumi, Sremskih Karlovcih, Stari PazovJ, Sidü in 
Zemunu; 

5.) osiješko okrožno sodišče je pristojno za sodne 
sreze s sedežem v Donjem Miholjcu, Đakovu, Naši-
cah, Osijeku (donji grad), Osijeku (gornji grad), 
Valpovu; Slatini, Vinkovcih, Virovitici. Vukovaru 
in Županji; 

6.) petrinjsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Dvoru, Glini, Kostajnici, 
Petrinji, Sisku in Vrginmostu; 

7.) požeško okrožno sodišče je pristojno za, sodne 
STeze s sedežem v Brodu na Savi, Daruvaru, Novi 
Gradiški, Novski, Pakracu in Požegi; 

8.) sušaško okrožno sodišče je pristojno za eodne. 
sreze s sedežem, na Sušaku, v Bakru, Crikvenici, 
Novem Vinodolskem. Kastvu, Krku. Eabu. Pagu in 
Senju; 

9.) vaxazdrnsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Ivanjcu, Klanjcu, Krapini, 
Ludbregu, Novem marofu, Pregradi. Varaždinu, Vi
nici, Zlataru, Čakovcu in Prelogu; 

10.) zagrebško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Dugem selu, Ivanić-gradu, 
Jastrobarskem, Kostanjevcu, Karlovcu, Pisarovini, 
Samoboru, ßtubici, Sv. Ivanu Zelini. Veliki gorici, 
Zagrebu 1 in Zagrebu 2. 

c) V Sloveniji: 
1.) celjsko okrožno sodišče je pristojno za sodne 

sreze s sedežem v Brežicah, Celju, Gornjem gradu, 
Konjicah, Kozjem, Laškem, Radečah, Rogatcu, Sev
nici, Slovenjgradcu, Šmarju, Šoštanju in na Vran
skem; 

2.) ljubljansko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem na Brdu, v Cerknici, Kam
niku, Kranju, Kranjski gori, Litiji, Logatcu, Ložu, 
Ljubljani, Radovljici, Škofji Loki, Tržiču in na 
Vrhniki; 

3.) mariborsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem pri Sv. Lenartu, v Mariboru, 
na Pro valjah, v Ptuju in Slovenski Bistrici; 

4.) novomeško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Črnomlju, Kočevju, Kosta
njevici, Metliki, Mokronogu, Krškem, Novem mesta, 
Ribnici, Trebnjem, Velikih Laščah, Višnji gori in 
Žužemberku; 

5.) murskosoboško okrožno sodišče jé pristojno 
za sodne sreze s sedežem v Dolnji Lendavi. Gornji 
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Lendavi, Gornji Radgoni, Ljutomeru. Murski Soboti 
in Ormožu. 

č) V Dalmaciji: 
1.) dubrovniško okrožno sodišče je pristojno za 

sodne sreze s sedežem v Blatu, Cavtatu, Dubrov
niku, Korčuli, Orebiću in Stonu; 

2.) kotorsko okrožno sodišče je pristojno za sodne 
sreze s sedežem v Budvi, Hercegnovem, Kotoru in 
Perastu; 

3.) splitsko okrožno sodišče je pristojno za sodne 
sreze s sedežem v Hvaru, Imotskem, Makarski, Met
koviću, Omišu, Sinju, Splitu. Starem gradu. Supetru, 
Trogiru, Visu in Vrgorcu; 

4.) šibeniško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Benkovcu, Biogradu na 
moru, Drnišu. Kistanju, Kninu, Obrovcu, Ninu, 
Skradinu, Šibeniku, Tijesnu, Vrlici in Preku (za 
občine Božavo, Preko, Sali in Veli Iž). 

d). V Bosni in Hercegovini: 
1.) banjeluško okrožno sodišče je pristojno za 

sodne sreze s sedežem v mestu Banjiluki (za mesto 
in banjeluški srez), Derventi, Bosanski Dubici, Bo
sanski Gradiški, Bosanskem Novem, Kotor-varošu, 
Prijedoru, Kozarcu, Prnjavoru, Tešnju in Bosanskem 
Brodu, razen območja sreske ekspoziture v Doboju 
(ki obseza občine Alibegović, Čaire, Cif čije, Doboj, 
Ljeskove vode, katoliški in turški Maklenovac, Maio 
in Veliko Bukovico, Moljkovac, Nove in Stare Ula-
rice, Orašje, Pločnik, Potkamen, Prisade in Stanove) 
in v Bosanski Kostajnici za sedanje območje sreske 
ekspoziture v Bosanski Kostajnici in za občino 
Grdan ovac; 

2.) bihažko okrožno sodišče je pristojno za sodne 
sreze s sedežem v Bihaću, Cazinu, Bosanski Krupi, 
Bosanskem Petrovcu, Kulen-vakufu, Ključu, San-
skem mostu, Drvaru (za sedanje območje sreske 
ekspoziture v Drvaru in občine Oštrelj, Potoke, 
MokTonoge, Viđovo selo, Mrće, Prekajo, Podić, 
Štrbco in Srnetino) in v Veliki Kladuši; 

3.) mostarsko okrožno sodišče je pristojno^ za 
sodne sreze s sedežem v Bileću, Gackern, Konjicu, 
Ljubinju, Ljubuškem, Mostaru (zä mesto in mostar
ski srez) Nevesiuju, Stopu, Trebinju in Čapljini; 

4.) sarajevsko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Visokem, Višegradu, Ro
gatici, Sarajevu (za mesto in sarajevski srea), Fog
nici, Foči in Oajniču; 

5.) travniško okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Bugojri, Duvnu, Glamoči, 
Žepču, Zenici, Jajcu, Livnu, Mrkonjić-gradu, Pro
zoru in Travniku kakor tudi v Grahovu za sedanje 
območje sreske ekspoziture v Grahovu in občino 
Crni lug; 

6.) tuzlansko okrožno sodišče je pristojno za 
sodne sreze s sedežem v Bijeljini, Brčkem, Bosan
skem Šabcu, Vlasenici, Gradačcu, Gračanici, Zvor-
niku, Kladnju, Maglaju, Srebrenici, Tuzli (za mesto 
in tuzlanski srez) in v Doboju za sresko ekspozituro 
v Doboju. ki obseza občine, navedene pod 1.). 

§ 1 4 . 
Okrožna sodišča, izvršujejo v civilnopravnih in 

nespornih stvareh kakor tudi v izvršilnih stvareh 
sodno oblast na prvi stopnji, prav tako sodno ob
last na drugi stopnji po zakonih, ki se tičejo teh 
stvari. V kazenskih stvareh izvršujejo okrožna so
dišča sodno oblast po odredbah zakona o kazensko
pravnem postopanju. 

V krajih, kjer ni trgovinskega sodišča, vodijo 
okrožna sodišča vpisnike (registre) trgovinskih firm 
in izvršujejo v trgovinskih etvareh. sodno oblast 
tako kakor trgovinska sodišča. 

Okrožna sodišča izvršujejo sodno oblast v kon-
kurznem postopanju, kolikor ne spada to v pristoj
nost trgovinskih sodišč. Prav tako morajo oprav
ljati okrožna sodišča vse one posle, ki so jim do
deljeni s tem ali z drugim zakonom. 

§ 15. 
Okrožna sodišča na sedežu apelacijskih sodišč 

vodijo rudniške knjige in vodijo rudarsko sodno 
oblast glede rudnikov za vse območje apelacijskega 
sodišča, kolikor niso pristojna za to druga sodišča. 

Okrožno sodišče v Beogradu vodi centralno zem
ljiško knjigo železnic in javnih kanalov za vso 
državo po odredbah zakona o zemljiških knjigah. 

§ 16. 
Pri vsakem okrožnem sodišču mora biti predsed

nik, potrebno število sodnikov, sodniških pomoč
nikov, administrativnega osebja in služiteljev. 

Koliko sodnega osebja je treba poedinemu okrož
nemu sodišču, odreja minister pravde. 
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§ H-
Kolikor lie odreja ta ali drug zakon kaj drugega, 

izvršujejo okrožna sodišča sodno oblast v senatih 
(<večih»), sestavljenih iz treh sodnikov. 

Sodni sklepi s« izrekajo z večino glasov, če ne 
odreja ta ali drug zakon drugače. 

§ 18. 
Predsednik okrožnega sodišča upravlja sodišče 

in vodi nadzorstvo nad sodnim osebjem. 
Če je predsednik zadržan, opravljati službene 

posle, ali če ga ni, ga nadomešča po činu najstarejši 
sodnik. 

§ 19. 
Predsednik okrožnega sodišča sestavi na koncu 

vsakega leta s pismenim odlokom senate za nasled
nje leto in odredi pri tem, katere posle naj oprav
ljajo poedini senati, v katerem senatu naj posluje 
ta ali oni sodnik in kdo naj ga nadomešča, če je 
zadržan, nadalje, kateremu senatu bo predsedoval 
predsednik sam in kateremu najstarejši sodniki in 
kdo izmed njih jih bo nadomeščal, če bodo zadržani 
Obenem odredi predsednik sodnike poedince ter do
loči, katere posle naj opravljajo. 

Predsednik in sodniki smejo biti stalni člani ali 
namestniki v več senatih. 

Ob sodnih počitnicah izreka sodne sklepe po
seben senat, ki ga sestavi predsednik s pismenim 
odlokom nezavisno od letnega razporeda. 

Predsednik odreja, katere posle naj opravlja 
«vstalo sodno osebje. 

§ 2 0 . 
Predsednikov letni razpored senatnih predsed

nikov, nadalje sodnikov in njih namestnikov se 
pošlje v odobritev predsedniku pristojnega apelacij-
skega sodišča obenem s pritožbami sodnikov tega 
sodišča, če je kaj teh pritožb. 

§ 2 1 . 

Ce se določeni razpored ne more vzdržati, ker je 
to ali ono sodniškg mesto izpraznjeno ali ker je ta 
ali oni član senata zadržan, izvrševati sodniško dolž
nost, 6me predsednik odstopiti od letnega razporeda, 
kar mora takoj sporočiti predsedniku pristojnega 
apelacijskega sodišča. 

Ce se je ta ali oni sodnik že udeležil razpravo 
v stvari, ki še ni rešena, sme predsednik odrediti, 
da nadaljuj isti sodnik poslovanje v isti stvari, 
dokler se dokončno ne reši, najsi bi bil prišel ta 
sodnik z letnim razporedom v drug senat. 

§ 22. 

Ce ne more v iz vestnem, primeru ne sodnik se
nata ne njegov namestnik izvrševati svoje dolžnosti 
ter se ne moreta nadomestiti z drugim sodnikom 
istega sodišča, sme pozvati predsednik sodnika sre-
skega sodišča v istem kraju, naj izvršuje sodniško 
oblast v tej stvari. V senatu se sme samo en član 
nadomestiti s sreskim sodnikom. 

Sodnika poedinca pri okrožnem sodišču ne sme 
nadomeščati sreski sodnik. 

§ 23. 

Personalni senat okrožnega sodišča oddaja mne
nja ali podaja predloge o personalnih stvaren, ki se 
tičejo osebja tega okrožnega sodišča in njemu pod
rejenih sreskih sodišč, kadar to zahteva višje so
dišče ali minister pravde, kakor tudi v primerih, 
določenih z zakonom. 

Personalni senat je sestavljen iz predsednika in 
dveh po činu najstarejših sodnikov. 

§ 24. 
SenatJii predsednik porazdeljuje posle med člane 

senata. Odrediti sme poedine člane senata za poro
čevalce o izvestnih stvareh ter določiti, da pismeno 
predlože osnutek sklepa. 

§ 25. 
Občo sejo okrožnega sodišča sestavljajo vsi sod

niki tega sodišča, najmanj pa polovica; predseduje 
ji predsednik ali pa njegov namestnik. 

V področje obče seje spada to-le: 
1.) oddajanje mnenj na zahtevo ministra pravde 

ali drugega višjega pristojnega sodišča o stvareh 
pravosodnega zakonodajstva ali pravosodne uprave; 

2.) predlogi, ki jih je treba podati po mnenju 
sodišča o stvari pravosodnega zakonodajstva; 

3.) pojasnila, ki jih je treba dati podrejenim so
diščem za izvajanje ali uporabljanje zakonov ali 
uredb, kakor tudi pojasnila, ki jih je treba dati tem 
sodiščem na njih prošnjo; 

4.) volitev sodnikov po zakonu o sodnikih. 

Če pride na občo sejo sodo število sodnikov, se 
smatra, da je ob enaki porazdelitvi glasov večina 
na oni strani, kjer je glasoval predsednik. 

§ 26. 
Razen v primerih, ki jih navajajo zakoni o sod

nem kazenskem postopanju in zakoni, ki veljajo za 
izvrševanje sodne oblasti v civilnih stvareh, ni 
treba pri okrožnih sodiščih, da bi sklepal senat o 
naslednjih stvareh: 

1.) o dovolitvi začasnega zastopanja stranke po 
predpisih zakona o civilnopravnem postopanju; 

2.) o odmerjanju pristojbin, ki jih mora plačati 
stranka svojemu advokatu; 

3.) o dovolitvi pravice ubogih; 
4.) o zahtevi, naj se polože listine, in o njih vra

čanju po predpisih zakona o civilnopravnem post> 
panju; 

5.) o postavitvi v prejšnji stan zaradi izostanka 
od prvega naroka; 

6.) o zahtevi, da se vpiši hipotekama tožba ali 
začeta pravda v zemljiško knjigo; 

7.) o pravdnih stroških in določanju njih zneska, 
če se tožba umakne pred prvim narokom ali. na 
njem ali izven ustne razprave: 

8.) o pristojbini za priče in izvedence: 
9.) o stroških zaradi zavarovanja dokazov in o 

stroških predlagateljevega nasprotnika ob izvajanju 
dokazov; 

10.) da se priobči priziv ali revizija prizivatelje-
vemu nasprotniku, odnosno revizijskemu nasprot
niku, da se priobči njiju odgovor prizivatelju, od
nosno zahtevatelju revizije, nadalje, da se pošlji pri
ziv, rovizija ali pritožba s spisi vred pristojnemu 
sodišču ali sodišču, ki jih je. dolžno odpremiti dalje; 

11.) o dovolitvi sporazumne začasne ločitve 
(razveze od mize in postelje), če se doseže zaradi 
tožbe za ločitev izven ustne razprave poravnava, 
po kateri zahtevata to ločitev obe stranki; 

12.) o spisih, ki jim je predmet obveščanje dru
gih uradov ali zahtevanje obvestila od njih; 

13.) o izdaji potrdila, da so trgovinske knjige 
sestavljene po zakonu in da se vodijo po zakonu; 

14.) v nespornem postopanju o izdajanju naredb, 
ki se nanašajo na začetek postopanja, njega voditev 
ali na pripravljanje sklepanja o stvari sami, kakor 
tudi naredb, ki ne vplivajo odločilno na pravice 
strank, a so po zakonu nedvomne,. in naposled o 
odmerjanju pristojbin za priče in izvedence; 

1.5.) o voditvi trgovinskih in zadružnih registrov, 
o odrejanju, brez pravice kaznovanja, da se pred
lože predpisane izjave, o odrejanju, da se vpiši v 
trgovinski in zadružni register ono, kar se mora. 
vpisati uradoma, o izdajanju potrdil iz trgovin
skega in zadružnega registra ali iz listin, ki so jima 
priložene, o izdajanju naredb. ki se nanašajo samo 
na voditev postopanja ali pripravljanje sklepov v 
stvari sami. ali o izdajanju naredb, če je samo taka 
naredba mogoča po zakonu. Prav tako se poveri 
tudi samo enemu sodniku nadzorstvo nad izvrše
vanjem vpisov v register; 

16.) ob sodni odpovedi hipotekarnih terjatev; in 
17.) o pritožbah zoper osebje sodne pisarne, \is-

vršilne organe in sodne služitelje zaradi tega, ker 
niso opravljali poverjenih službenih poslov ali so 
jih zavlačevali, ali zaradi načina, kako so postopali 
ob njih opravljanju, kolikor so se vložile te pritožbe 
neposredno pri sodišču, ne pa pri osebah, navedenih 
v § 102. 

Vse te posle dokončuje senatni predsednik ali 
pa. za to posebe odrejen član senata kot sodnik 
poedinec. 

2.) T r g o v i n s k a s o d i š č a . 

§ 2 7 . 

Trgovinska sodišča iste stopnje kakor okrožno 
sodišče obstoje v Beogradu, Zagrebu in v drugih 
krajih, kjer se ustanove s posebnim zakonom. 

Trgovinsko sodišče v Beogradu je pristojno za 
mesto Beograd in Čukarico, trgovinsko sodišče v 
Zagrebu pa za mesto Zagreb. 

§28. 
Trgovinska sodišča vodijo vpisnike (registre) 

trgovinskih firm in izvršujejo sodno oblast na prvi 
stopnji v spornih in nespornih trgovinskih in menič
nih stvareh po odredbah o stvarni pristojnosti, na
vedenih v zakonih o postopanju in v drugih zakonih. 

Razen tega izvršujejo sodno oblast v trgovin
skih konkurzih. 

§ 29. 

Pomorsko sodstvo izvršujejo ofcrožria sodišča: 
na Sušaku za pomorsko obalo okrožnih sodišč na 

Sušaku in v Gospiću; v Splitu za pomorsko obalo 
okrožnih sodišč v Splitu in Šibeniku; in v Dubrov
niku za pomorsko obalo okrožnih sodišč v Dubrov
niku, Mostaru. Kotoru, na Cetinju in v Baru. 

§ 3 0 . 

Odredbe, ki veljajo za okrožna sodišča, se upo
rabljajo v spornih stvareh tudi na trgovinska sodi
šča. Mosto enega sodnika v senatih gre častnemu 
sodniku izmed trgovcev ali, če se izvršuje pomorsko 
sodstvo, komu, ki je izveden v brodarskih stvareh. 

3.) Л p c I a c i j s k a s o d i š č a . 

§ 31. 
Apela ci j sica sodišča obstoje v Beogradu, Skoplju, 

Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Novem Sadu, Sarajevu 
in na Cetinju ter se nazivljejo po krajih svojega 
sedeža. 

Krajevna pristojnost apelacijskih sodišč je do
ločena tako-le: 

1.) zagrebško apelacijsku sodišče je pristojno za 
pravna območja okrožnih sodišč v Gospiću, Ogu
linu, Petrinji, na Sušaku, v Varaždinu, Zagrebu, 
Bjelovaru, Mitrovici, Osijeku in Požegi; 

2.) ljubljansko apelacijsko sodišče je pristojno 
za pravna območja okrožnih sodišč v Celju, Ljub
ljani, Novem mestu, Mariboru in Murski Soboti; 

3.) novosadsko apelacijsko sodišče je pristojno 
za pravna območja okrožnih sodišč v Beli crkvi, 
Velikem Bečkereku, Veliki Kikindi, Novem Sadu, 
Pančevu, Somboru in Subotici; 

4.) earajevsko apelacijsko sodišče je pristojno 
za pravna območja okrožnih sodišč v Banjiluki, Bi
haću, Mostaru, Sarajevu, Travniku in Tuzli; 

5.) splitsko apelacijsko sodišče je pristojno za. 
pravna območja okrožnih sodišč v Dubrovniku. 
Kotom, Splitu in Šibeniku; 

6.) krajevna pristojnost apelacijskega sodišča v 
Beogradu in apelacijskega sodišča v Skoplju za 
prejšnjo kraljevino Srbijo ostane ista, kakršna je 
sedaj, tudi potem, ko stopi ta zakon v veljavo; 

7.) krajevna pristojnost apelacijskega sodišča na 
Cetinju obseza vse ozemlje, ki ga obseza sedanje 
vpliko sodišče v PodgoricL 

§ 32. 

Apelacijska sodišča izvršujejo sodno oblaet aa 
drugii stopnji v civilnih stvareh, ki prihajajo na pod
stavi pravnih sredstev zoper sklepe nižjih sodišč 
pred apelacijsko sodišče, po odredbah zakona .-> 
civilnopravnem'postopanju ali drugih zakonov. V 
kazenskih stvareh izvršujejo apelacijska sodišča 
sodno oblast po odredbah zakona o kazenskoprav
nem postopanju. 

Prav tako morajo opravljati apelacijska sodišča 
vse ono posle, ki jih jim nalaga ta ali drug zakon. 

§33. 

Pri vsakem apelacijskem sodišču mora biti pred
sednik, po potrebi podpredsednik, potrebno število 
sodnikov, sodniških pomočnikov, adininistrativnega 
osebja in služiteljev. 

Število sodnega osebja pri apelacijskih sodiščih 
določa .minister pravde. 

§ 34. 

Kolikor ne odreja ta ali drug zakon kaj dru
gega, izvršujejo apelacijska sodišča sodno oblast v 
senatih, sestavljenih iz petih sodnikov. Občo sejo 
apelacijskega sodišča sestavljajo vsi sodniki tega 
sodišča, najmanj pa polovica; predseduj« jr pred
sednik ali njegov namestnik. 

§ 35. 

iPredsednik apelacijskega sodišča upravlja sodišče 
in vodi nadzorstvo nad sodnim osebjem. Če je za
držan, ga nadomešča po činu najstarejši sodnik ape
lacijskega sodišča. 

§36. 

Na koncu vsakega leta odredi predsednik s pis
menim odlokom, v katerih stvareh naj poedini senat 
izvršuje sodno oblast. Z istim odlokom določi tudi, 
kateremu senatu bo predsedoval on, kateremu pod
predsednik in katorim bodo predsedovali po činu 
najstarejši sodniki in kdo jih bo nadomeščal r, pred
sedovanju. 

• § 3 7 . 
Na koncu vsakega leta skliče predsednik občo 

sejo, da se pretrese vprašanje, kateri sodnik naj 
pride po strokovni izobrazbi v ta ali oni senat. Ko 
je predsednik zaslišal sodnike, odrede predsednik, 
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podpredsednik in predsedniki senatov, kateri sod
niki naj poslujejo v tem ali onem senatu in kdo iz
med njih naj koga nadomešča. Ob enaki porazdelitvi 
glasov odloči predsednikov glas. Tako se odredi 
tudi porsonalni senat, Id je sestavljen iz predsednika 
in štirih sodnikov. 

Personalni senat apelacijskoga sodišča oddaja 
mnenja ali podaja predlogo v personalnih stvareh, 
ki se tičejo osebja tega apelacijskoga sodišča in 
njemu podrejenih okrožnih in sreskih sodišč, kolikor 
ne spadajo te stvari v področje obče seje ali diset-
plinskoga sodišča, kadar to zahteva kasacijsko so
dišče ali ministor pravde, kakor tudi v primerih, do
ločenih •/. zakonom,. 

§ 38. 
Odredbe § 19., drugega., tretjega in četrtega od

stavka, kakor tudi §§ 21. in 24. so uporabljajo zitti
scine tudi na apelacijska sodišča. 

Za reševanje poslov, navedenih v § 26., točkah 
2.), 4.), 7.), 8.), 10.), 12.), 14.) m 17.), ni potreben 
niti pri apelačijs'kem sodišču sklep senata. 

§ 39. 
V področje občo seje apelacijskoga sodišča spaila 

poleg predmetov, navedenih v § 25.: 
1.) odločanje o tem, ali je dovolj osnov, da se 

obtožijo predsednik ali sodniki okrožnih sodišč in 
sodniki s res k ih sodišč zaradi sodno kaznivih dejanj, 
ki so jih storili, izvršovaje službeno dolžnost, in 

2.) volitev sodnikov po zakonu o sodnikih. 
Za glasovanje ob enaki porazdelitvi glasov velja 

poslednji odstavek § 25. 

i.) K a s a c i j s k o s o d i š č e. 

§40 . 
Za vso kraljevino obstoji eno kasacijsko sodišče 

s sedežem v Zagrebu. """""' 

" " § 4 1 . 
Kasacijsko sodišče izvršuje sodno oblast na po

slednji stopnji v civilnopravnih in nespornih kakor 
tudi v civilnih in vojaških kazenskih stvareh po od
redbah zakona o postopanju, ki se tičejo teh stvari; 
pri tem pazi na to, da se v državi pravilno in enotno 
uporabljajo materialni in formalni zakoni. 

Koliko jo kasacijsko sodišče poklicano, oprav
ljati tudi druge posle, je določeno s tem zakonom in 
/. drugimi zalkoni. 

§42 . 
Dolžnost kasacijskega sodišča je, oddajati na za

htevo ministra pravde svoje mnenje, o izdaji novih 
ali o -izpremembi in dopolnitvi že obstoječih zako
nov pravosodne stroke. V teh stvareh sme podajati-
mimstni pravde predloge tudi samo od sebe. 

§ 4 3 - 'H-Ve 
Kasacijsko sodišče ima enega prexlsednika in 

dva podpredsednika, šest sodnikov fri potrebno šte
vilo sodniških pomočnikov, administrativnega osebja 
in »lužiteljev. 

Predsednika in oba podpredsednika kasacijskega 
sodišča postavi kralj izmed sodnikov kasacijiskega 
sodišča na predlog ministra pravde, ko jo zaslišal 
ministrski svet. 

§ 44. 
Predsednik kasacijskega sodišča upravlja sodi

šče in vodi nadzorstvo nad sodnim osebjem, (.e je 
odsoten ali zadržan, ga nadomešča prvi podpredsed
nik, če pa je tudi ta zadržan, ga nadomešča drugi 
podpredsednik. 

§ 45. 
Sodniško pomočnike in administrativno osebje za 

kasacijsko sodišče postavlja minister pravde, zva-
ničnike in služiteljc pa postavlja predsednik sam. 

§"46. 
Kasacijsko sodišče se doli na kaz.enski in na ci

vilni oddelek, ki se sestavljata kakor njiju senitta-
j;o odredbi prvega odstavka § 37. Vsakemu oddelku 
načeluje predsednik, odnosno podpredsednik fcasa-
eijskega sodišča. 

Predsednik kasacijskega sodišča odredi na koncu 
vsakega drugega leta. kateremu oddelku bo načel o-
val sam in kateremu prvi podpredsednik. 

§ 47. 

Vsak oddelek se deli na senate, ki jim predsedu
jejo: predsednik, odnosno podpredsednik fcfsacij-
skega sodišča ali \m po činu najstarejši sodniki. 
Renatam dodeljuje posle predsednik oddelka. Posli 
se porazdoljnjejo med člane sveta po odredbah § 24. 

Razen tega obstojita pri kasacijskem sodišču per
sonalni senat in odsek za evidenco. 

§ 4 8 . 

Kolikor ne določa ta ali drug zakon kaj dru
gega, izvršuje kasacijsko sodišče sodno oblast pra
viloma v senatih, sestavljenih iz petih sodnikov. 

Za odločanje velja predpis § 17., drugega od
stavka. 

§49 . 

Plenarno sejo kasacijskega sodišča sestavlja /*i 
kazenske"'Stvari enajst sodnikov iz kazenskega od
delka, za civilne "stvari pa prav toliko sodnikov iz 
civilnega oddelka. V to število spada tudi predsed
nik oddelka, odnosno njegov namestnik. 

Sodniki za plenarno sejo in njih namestniki s» 
izžrebajo koncem vsakega leta za naslednje leto. 

Ce izvoljeni sodnik ne utegne prisostvovati ple
narni seji, pokliče predsednik oddelka njegovega na
mestnika. 

Če se tudi na ta način ne more sestaviti plenarna 
seja iz sodnikov tega oddelka, pokliče predsednik 
kasacijskega sodišča za namestnike sodnike iz dru
gega oddelka. 

V področje plenarne seje spada poleg stvari, 
navedenih v drugih zakonih, to-le: 

1.) reševanje sporov o pristojnosti po drugem 
odstavku člena 110. ustave; 

2.) oddajanje mnenj zakonodajnega značaja, 
(§42.); 

3.) posli, navedeni v § 58.; 
4.) odločanje, ali je dovolj osnov, da se obtožijo 

sodniki kasacijskega sodišča in apelacijskih sodišč 
pri sodišču zaradi kaznivih dejanj, storjenih v služ
beni1 dolžnosti; 

5.) odločbe o pravnih stvareh, ki so.jih nižja so
dišča pravno vel javno rešila na različen način ali po
grešno, če zahteva vrhovni državni tožitelj ali sam 
aH pa po naredbi ministra pravde, da se sklici za
radi tega plenarna seja v civilnopravnih stvareh. Te 
odločbe se smejo tikati samo onih stvari, ki ne mo
rejo priti po predpisih zakona o civilnopravnem po
stopanju ali po drugih zakonskih predpisih v odloča
nje h kasacijskemu sodišču. V civilnopravnih stvareh 
nimajo take odločbe, za nižja sodišča obvezne moči. 
V kazenskih pravnih stvareh se popravljajo taki 
pogreški na zahtevo vrhovnega državnega tožitelja 
po odredibah zakona o kazenskem sodnem posto
panju. 

§ 50. 
Obča seja kasacijskega sodišča je redna ali iz

redna. 
Redna seja je sestavljena iz enaindvajsetih sod

nikov. V to število spada, tudi prwTsednik kasacij
skega sodišča, odnosno njegov namestnik1. 

Sodniki za redno občo sejo se izžrebajo koncem 
vsakega leta za naslednje leto y enakem številu 
iz obeh oddelkov kasacijskega sodišča; рта\- tako se 
izžreba osem namestnikov. Namestnike pozivlje 
predsednik po abecednem redu njih priimkov. 

Izredno občo sejo sestavljajo vsi sodniki 'kasa
cijskega sodišča, najmanj1 pa polovica. 

§ 51. 
V področje; redno obČ€i seje spada poleg stvari, 

navedenih v dilìgiti" zakonih, to-le: 
1.) volitve predsednikov okrožnih in trgovinskih 

sodišč, predsednikov, podpredsednikov in sodnikov 
apelacijskih sodišč in sodnikov kasacijskega sodišča. 
po zakonu o sodnikih; 

2.) posli, navedeni v §§ 60. in (52.; 
3.) odločanje o vseh stvareh, ki se nanašajo na 

notranje poslovanje kasacijskega sodišča, kolikor se 
zdi predsedniku treba, da jih predloži zaradi važ
nosti rodni občj, seji; 

4.) odločanje glede predhodnika-, odnosno obeh 
podpredsednikov kasacijskega in predsednikov in 
podpredsednikov apelacijskih sodišč po točki 4.) 
§ 49.. če so obtoženi sami ali s sodniki vred. 

Predsednik sme odrediti v primerih, naštetih v 
§ 49., po važnosti in značaju stvari, da. jo đoženi in 
reši namesto plenarne seje redna obča seja. 

§ 52. 
lzredna,j;ejajAlej|a__(i_styareJijoi^ne. važnosti, 

glede katerih odloČi predsednik s pocIpreTTsTwlnikoma 
in predsedniki senatov, da jih mora rešiti izredna 
obča. seja. 

Za glasovanje ob enaki porazdelitvi .glasov volja 
poslednji odstavek § 25. ' 

§ 53. 
Personalni senat kasacijskega sodišča je sestav

ljen iz šestih sodnikov in predsednika sodišča ali 

njegovega namestnika. Sodniki se izžrebajo na 
koncu vsakega drugega leta. 

V področje personalnega senata spada poleg 
stvari, navedenih v drugih zakonih, to-le: 

1.) predlogi za ministra pravde o številu sodnih 
pomočnikov za kasacijsko sodišče; 

2.) sklepi o osebnih razmerah celokupnega osebja 
kasacijskega sodišča, kolikor so zdi predsedniku, da 
jih je treba predložiti personalnemu senatu; in 

3.) sklepi o stvareh, ki jih postavlja zakon o sod
nikih v področje kasacijskega sodišča, ki pa ne spa
dajo v pristojnost plenarne ali redne obče seje 
;'§§ 49. in 51.'). 

§ 54. 
uporabljajo /.miselno tudi na Odredbe § 2 1 . 

kasacijsko sodišče. 

V primerih § 26., točk 2.), 7.), 8.), 14.) in 17.)^ 
izroči poročevalec svoj predlog v odobritev senat-/, 
nemu predsedniku. Če se ta ne strinja s tem pred^,' 
logom, ga predloži v odločitev senatu. 

§ 56. 
Da se doseže čim večja enotnost v sojenju, ob-, 

stoji pri kasacijskem sodišču odsek za evidenco; ) 
načeluje mu sodnik ali tajnik, ki ga odredi'pred-j 
sodnik kasacijskega sodišča. Odsek ima nalogo, za-j 
beležiti v vseli pravnih stvareh, razen v kazenskih,' 
vsako- odločbo pravne veljave in, če opazi proti
slovja v M'jjenju, opozoriti nanje, preden se odločba 
odpravi, predsednika kasacijskega sodišča, ki odloči, 
ali je treba postopati po § 58. 

V isti namen vodi ta odsek zbirko važnih odločb 
in knjigo načelnih odločb, urejenih po delih, poglav
jih, odsekih in paragrafih poedinih zakonov in uredb. 

§ 57. 
Ali naj se sprejme izvestna odločba v zbirko važ

nih odločb, o tem odloči senat, ki jo je izrekel Ta 
senat izroči svojo odločbo s spisi, ki se je tičejo, 
odseku za evidenco, ta pa jo vpiše v zbirko važnih 
odločb ter to sporoči predsedniku kasacijskega so
dišča. 

Če odloči ta ali oni senat, da v pravnem vpra
šanju odstopa od odločbe, že vpisane v zbirko važ
nih odloči), ali če se dogodi, da izrečeta dva senata 
protislovni odločbi o pravnem vprašanju, ki ni vpi
sano v zbirko, in obenem odločita, naj se vpiše v 
zbirko, ustavi predsednik kasacijskega sodišča od
pravo teh protislovnih odločb ter predloži pravno 
vprašanje plenarni seji kasacijskega sodišča, ki od
loči o njej. ko je zaslišala oba poročevalca, katerih 
predloga se morata priobčiti vsakemu članu plenar
no seje najmanj osem dni pred sejo. 

§ 59. 
Odločbo, ki jo je izrekla plenarna seja. vpiše/ 

odsek za evidenco v knjigo načelnih odločb, pa tudi' 
v zbirko važnih odločb sarno, če se tiče ta odločba 
take odločb», ki je bila semkaj o istem pravnem 
vprašanju že vpisana. Ta odločba veže vse senate 
kasacijskega sodišča, dokler je po predpisih tega 
zakona redna obča seja kasacijskega sodišča ne iz-, 
premeni ali ne ukine. ' 

S 60. 

Če sklenejo člani enega ali drugega senata ob 
posvetovanju o eni ali drugi stvari soglasno, da je 
treba odstopiti od odločbe o pravnem vprašanju, ki 
je že vpisana v knjigo načelnih odločb, opuste od
ločitev in zahtevajo od predsednika kasacijskega 
sodišča, naj se predloži to pravno vprašanje redni obči 
seji, in ta odloči o njem, ko je zaslišala oba poroče
valca, katerih predloga se morata, priobčiti vsakemu 
članu redne obče seje najmanj osem dni prod sejo. 

§ 61. 
Če jo odločba rodne obče seje istovetna z od

ločbo, že vpisano v knjigo načelnih odločb, pripise 
odsek za evidenco v to knjigo in v zbirko važnih' 
odločb samo njen datum in označbo spisa; drugače 
pa vpiše vso njeno vsebino. Taka odločba je ob
vezna za vse senate kasacijskega sodišča, dokler se 
ne ukine. 

§ 62. 
Če zastopa poročevalec pravno mnenje, ki na

sprotuje odločbi, vpisani v knjigo načelnih odločb, 
sporoči to, preden predloži stvar senatu, predsed
niku kasacijskega sodišča, ki odloči, ali je treba 
predložiti to pravno vprašanje v razpravo redni obči 
МФ (§ 80.) ali pa- ga prepustiti v ocenitev senatu. 

T 
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§ 63. 
Odsek za evidenco skrbi za to. da se izrooe od

ločbe, odrejene za knjigo načelnih odločb, v prepisu 
vsakemu sodniku kasacijskega sodišča, kakor tudi 
za to. iia ji v posvetovalnici vsakega oddelka po en 
izvod zbirk p važnih odločb in knjige načelnih 
odločb. 

§ 64. 
Oti-ii'k za evidenco predlaga vse načelne odločbe 

v civilnüi stvareh kakor tudi odločbe kasacijskega 
sodišča v kazenskih stvareh, izrečene na zahtevo 
vrhovnega državnega tožitelja za zaščito zakona, 
ministrstvu pravde, ki jih objavlja občasno v tisku 
ter .jih pošilja vsem sodiščem in državnim tužitelj
stvom. 

D r u g i d e l . 

Sodno osebje. 
§ 65-

Sodin.' osebje se doli na sodniki;, sodniške po
močnike, administrativno (osebje, zvaničnike in slu-
žitelje. 

1. Sodniki in sodniški pomočniki. • 

§ 66. 
Kdo se smatra ZÌI sodnika, določa zakon o sod

nikih. 
§ 67. 

Sodniški pomočniki so: pripravniki, pristavi in 
tajniki. 

Za pripravnike >e smejo postaviti samo oni, ki 
so dovršili pravno fakulteto kot redni slušatelji in 
opravili predpisane izpite, za pristave oni, ki so 
opravili tudi še sodniški izpit, za tajnike okrožnih 
sodišč pa pristavi, ki so prebili na tem položaju naj
manj leto dni. Vsako okrožno sodišče mora imeti 
enega, če je treba, pa dva tajnika in potrebno šte
vilo pristavo v in pripravnikov. 

§ 68. 

( sodniška pripravljalna služba pri sodišču traja 
tri lota. 

Sodniška pripravljalna služba se vrši tako. da se 
izuri vsak kandidat v civilnopravnih in kazensko
pravnih sodnih poslih kakor tudi da se seznani z 
voditvijo poslov sodne pisarne. 

Predsednik apelacijskega sodišča nadzira izvrše
vanje sodniške pripravljalne službe. Natančnejše od
redbe o tem predpiše minister pravde. 

§ 69. 
Tajnikom in pristavom se smejo poveriti zapisni-

karski posli v civilnih in kazenskih stvareh kakor 
tudi samostalno opravljanje poedinih poslov spor
ijega, nespornega in kazenskega postopanja, zlasti 
pa posli preiskovalnega, zaprošenega ali odposla
nega sodnika. 

Pri okrožnih sodiščih smejo nadomeščati tajniki 
in pristavi v senatu enega zadržanega sodnika, če 
ni po razporedu drugih sodnikov, ki bi jih mogli 
nadomeščati, in bi se tudi nadomeščanje ne moglo 
izvršiti po § 22. 

§ 70. 
if Minister pravde postavlja tajnike, pristave in 
||sodniške pripravnike. Njih prejemki so določeni z 

f 
/zakonom o sodnikih. 

§ 71. 
Pri kasacijskem sodišču in pri apelacijskih so

diščih obstoji potrebno število tajnikov in prîstavov. 
Njih čin in prejemke določa zakon o sodnikih. Leta, 
prebita na tajniškem položaju pri apelacijskem in 
kasacijskem sodišču, se ravnajo po letih, prebitih 
na položaju sodnika okrožnega sodišča. 

Zadržanega tajnika kasacijskega in apelacij
skega sodišča sme nadomeščati v dolžnosti samo 
pristav tega sodišča. 

§ 72. 

Za prvega tajnika kasacijskega sodišča sme biti 
postavljen samo oni, ki ima kvalifikacijo za sod
nika apelacijskega sodišča, odnosno za predsednika 
okrožnega sodišča. Za prvega tajnika kasacijskega 
sodišča in apelacijskih sodišč pa ne smejo biti po
stavljeni om\ ki niso službovali kot sodniki najmanj 
leto dni tudi pri okrožnem sodišču. Za prvega taj
nika apelacijskega sodišča sme biti postavljen samo 
oni, ki je služboval kot sodnik pri sreskem ali okrož
nem sodišču najmanj tri leta. Za tajnika senata pri 
kasacijskem sodišču in apelacijskih sodiščih smejo 
biti postavljeni oni, ki so prebili po opravljenem 
sodniškem izpitu -v sodni službi najmanj tri leta. 

§ 73. 

Tajniki kasacijskega sodišča in apelacijskih so
dišč se postavljajo s kraljevim ukazom na predlog 
ministra pravde izmed kandidatov, ki se prijavijo 
za te položaje in ki jih predlaga v dvojnem številu 
ka.sacijsko sodišče, odnosno apelacijsko sodišče. 
Zato se vodi pri kasacijskem sodišču in pri apela
cijskih sodiščih sezname k prijavljenih kandidatov. 
Področje tajnikov višjih sodišč predpiše minister 
pravde z uredbo. 

Č a s t n i s o d n i k i. 

§ 74. 

Častni sodnik sme biti vsak državljan, ki jxrana 
po svojem zvanju trgovino ali brodarstvo kakor 
tudi zakone in običaje, ki se nanašajo nanju, ter 
ni z zakonom in tudi ne s sodnim sklepom omejen 
v izvrševanju državljanskih pravic ali v razpola
ganju s svojo imovino. 

Služba častnih sodnikov je brezplačna. 

§ 75. 

častne sodnike postavlja minister pravde iz 
trgovskega stanu kakor tudi izmed oseb, veščih 
brodarstvu, nà predlog trgovske in obrtniške zbor
nice (trgovske, industrijske, zanati ijske zbornice), in 
sicer vedno za leto dni. 

§ 76. 

Minister pravde izda natančnejše predpise o na
čelih, ki se jih je treba držati, ko se sestavlja pred
log iz prednjega paragrafa. 

§ 77. 

Služba častnega sodnika je obvezna. 
Minister pravde predpiše, v katerih primerih ni 

treba izvoljeni osebi prevzeti izvolitve, odnosno 
kdaj sme zahtevati postavljeni sodnik oprostitev od 
sodniške dolžnosti. 

§78. 

Vsak častni sodnik, mora, ko nastopa dolžnost, 
priseči pred predsednikom sodišča, za katero je po
stavljen, da bo točno in vestno opravljal svojo čast
no sodniško službo po veljavnih zakonih in običajih 
svoje stroke, ne glede na osebo in koristi pravdnih 
strank. 

Po opravljeni prisegi so častni sodniki glede 
opravljanja službe in sodniške dolžnosti enaki po
klicnim sodnikom. Razen če je častni sodnik obsojen 
zaradi kaznivega dejanja, s katerim je združena iz
guba državljanskih pravic ali javne službe, ali če 
je s sodbo obsojen na izgubo državljanskih pravic 
kakor tudi če pride v konknrz ali pod skrbstvo, ee 
oprosti samo z razsodbo disciplinskega sodišča po 
zakonu o sodnikih. 

Zaradi nerednega opravljanja sodniške službe 
kaznuje predsednik sodišča častnega sodnika z de
narno kaznijo do tisoč dinarjev; sodnik se sme zoper 
to pritožiti na pristojno apelacijsko sodišče v osmih 
dneh od dne. ko se mu priobči odlok o kazni. 

D o l ž n o s t , p r i j a v i t i i z k l j u č i t e v . 

§ 79. 
Sodniki, častni sodniki, sodniški pomočniki in 

ostalo sodno osebje morajo starejšini sodišča takoj 
priobčiti, čim zvedo za osnovo, ki jih po zakonu iz
ključuje od izvrševanja dolžnosti. 

Če je pri sodišču nemogoče odločiti o izključitvi. 
se mora to priobčiti pristojnemu višjemu sodišču. 

S l u ž b e n a h a l j a . 

§ 80. 
Sodniki, državni tožitelji in častni sodniki nosijo 

službeno haljo, ko prisezajo, prav tako pred sode
čim sodiščem, v sodni dvorani pri vseh razpravah in 
pretresih v civilnih in kazenskih stvareh. 

Službene halje se nabavljajo ob državnih stro
ških. Njih obliko predpise minister pravde. 

II. Sodno administrativno osebje. 

§ 8 1 . 
Administrativno osebje pri sodiščih postavlja mi

nister pravde, kolikor ni določeno z zakonom dru
gače. 

Število in vrste administrativnega osebja pri po
edinih sodiščih se določijo po službeni potrebi. O tem 
odloči minister pravde, ko dobi mnenje personalnega 
senata pristojnega apelacijskega sodišča, odnosno 
kasacijskega sodišča za kasacijsko sodišče. 

Predpise o predhodni šolski izobrazbi, o priprav
ljalni službi, o opravljanju strokovnih izpitov, o po
stavljanju v službo, o dolžnostih in pravicah in o 
področju administrativnega osebja izda minister 
pravde, kolikor ni to urejeno z drugimi zakoni, KO 
dobi mnenje obče seje apelacijskih sodišč. 

§ 82. 

Administrativno osebje sodišča je pod neposred-
njim nadzorstvom svojega predstojnika, ki ga od
redi starojšina sodišča. 

III. Sodni zvaničniki in služitelji. 

§ 8 3 . 
Pri vsakem sodišču mora biti postavljeno potreb

no število zvaničnikov in služiteljev. 
Predpise o pogojih za postavljanje sodnih zva

ničnikov in služiteljev, o ureditvi njih službenih 
razmerij in o njih področju izda minister pravde, ki 
določa tudi število zvaničnikov in služiteljev pri 
vsakem poedinom sodišču. 

T r e t j i d e l . * 

Nadzorstvo nad sodnim administrativnim 
osebjem, zvaničniki in služitelji. 

§ 84. 

Obče nadzorstvo nad administrativnim osebjem, 
zvaničniki in služitelji pri sreskih sodiščih izvršu
jejo staTejšine sreskih sodišč sporazumno s sodni
kom, ki mu je uslužbenec dodeljen,' pri zbornih 
sodiščih pa predsednik sodišča s sodelovanjem onega 
sodnika ali sodniškega pomočnika, kateremu je po
veril ta posel. 

Č e t r t i d e l . 

Posli sodne pisarne. 
§ 85. 

Predpise o voditvi in razporedu poslov sodne 
pisarne, zlasti predpise o odpravljanju sodnih skle
pov, o vođitvi vpisnika (registra) in drugih pomožnih 
knjig, o postopanju z vlogami, ki prihajajo na so
dišče, o ravnanju s spisi, o sestavljanju in predlaga
nju poslovnih poročil izda minister pravde, ko je 
zaslišal mnenje apelacijskih sodišč. 

§ 8 6 . 
Pri sreskih sodiščih z več sodniki poedinci, pri 

zbornih sodiščih z več senati kakor tudi pri zbornih 
sodiščih z več sodniki poedinci se smejo urediti od
delki pisarne za vse posle pisarne, ki se nanašajo 
na poslovanje enega ali več sodnikov poedincev, 
enega ali več senatov. Iz področja takih posebnih 
oddelkov pisarne se smejo izločiti posli za vročanje 
ali izvrševanje ter se dodeliti posebnemu oddelku pi
sarne, ki se bavi izključno s posli take vrste za vse 
sodišče. 

Ureditev teh posebnih oddelkov odobruje načel
no minister pravde po potrebi službe. O načinu njih 
ureditve, o številu njih uradništva in o izločanju 
poslov za vročanje in izvrševanje odloča predsednik 
pristojnega apelacijskega; sodišča. 

§ 87. 

Poedini oddelki sodne pisarne izvršujejo naloge 
sodnikov in predsednikov senatov, katerim so do
deljeni. V stvareh, ki spadajo v področje tega sod
nika ali teh senatov, morajo opravljati oddelki vse, 
kar se pokaže za potrebno v korist službe, kolikor 
spada to v dolžnost sodne pisarne. 

§88. 
Predlogi, prošnje in izjave, Id se smejo podajati 

pred sodiščem tudi ustno, ki pa jih po zakonu sod
nik ni zavezan sprejemati osebno, se smejo jemati 
na zapisnik v sodni pisarni. Tako sestavljen zapis
nik se pošlje po potrebi pristojnemu sodišču. 

Uradniki sodne pisarne smejo sprejeti po sod
nikovem nalogu na zapisnik tudi menične proteste, 
sestaviti smrtne Jiste, popisati in zapečatiti zapu
ščino, izvršiti prostovoljno prodajo nepremičnin, 
overoviti prepise in podpise. 

Sodna pisarna sestavlja in podpisuje tabelarne 
izkaze o sodnem poslovanju. Na zahtevo strank iz
daja v mejah zakona one odpravke, izpiske in pre
pise iz sodnih spisov, ki jih je podpisal in opremil 
s sodnjm pečatom predstojnik sodne pisarne ali oni 
njen uradnik, ki je posebe odrejen •za to. 

•Z nalogom starejšine sodišča se sme prenesti na 
sodno pisarno pripravljanje osnutkov za sklepe po 
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apieih preprostejšega značaja in sestavljanje sklepov 
o zemljiških stvareh. 

ßodni pisarni se sme odrediti, naj sestavi, če se 
prošnji popolnoma ugodi, osnutek sklepa po kratki 
sodnikovi beležki o pismenih ali na sodni zapisnik 
podanih prošnjah, kamor se štejejo tudi plačilni na
logi v meničnem in mandatnem postopanju, nadalje 
sklepi o odpovedih po sodišču. Isto velja tudi glede 
pogojnih plačilnih povelj v opomin j evalnem posto
panju. 

Prav -tako se sme poveriti sodni pisarni, da se
stavi zabeležko o izročeni sodbi in odpravek sodb, 
izrečenih na podstavi odpovedi 'ali priznanja, in za
mudnih sodb (zaradi izostanka), ki popolnoma ustre
zajo tožbeni zahtevi. 

Uradniki sodne pisarne se smejo jemati tudi za 
zapriseženo zapisnikarje. 

§ 89. 
Dolžnost sodne pisarne je še, sprejemati vlogo 

in spise, ki prihajajo na sodišče v kazenskih stva
reh, edpravljati kazenskopravne sklepe, skrbeti za 
vročitve in pozive v kazenskopravnem postopanju 
kakor tudi hraniti kazenskopravne spise, kolikor 
ne nalaga zakon o kazenskopravnem postopanju teh 
poedinih poslov sodnikom. 

§ 90. 
Tse vročitve sodišča se vrše uradoma. 
Osebam, ki se pozovejo, naj pridejo pred sodišče 

«ven civilnopravnega in kazenskopravnega posto
panja, se mora zapretiti v pozivu, da jih zadene, če 
so ne odzovejo, kazen zaradi motitve reda, ki jo 
predpisuje zakon o civilnopravnem postopanju. Kdor 
no pride tudi na ponoven poziv, se mora privesti na 
sodišče prisilno. 

Kazen se odmerja po predpisih zakona o civilno
pravnem postopanju, ki govore o kaznih zaradi mo
titve reda. 

§ ôl-
êa mora podati stranka v pravnih stvareh v za

konskem ali sodnem roku izjavo, predlog, vlogo ali 
započeti kaj drugega, kar se tiče sodnega posto
panja, se smatra dan, ko se jo oddal dotični' dopis 
priporočeno na pošto, za dan, ko se je vročil 
sodiceli. 

§ 92. 
ве hoče vložiti stranka, ki ji je priznana pravica 

ubogih, ki pa ji zbornica še ni postavila advokata, 
pravno sredstvo zoper sodbo, odnosno бк!ер sre-
skega sodišča, odredi sodišče enemu izmed svojih 
sodnikov ali sodnih pomočnikov, naj sestavi pravno 
sredstvo in naj ga odda o pravem času; v tem pri
meru nadomešča uradnikov podpis advokatov podpis. 

Vee to velja tudi za odgovor na pravno sredstvo. 

P e t i d e l . 

Sodne počitnice in odsotstva zaradi 
počitnic. 
Prazniki. 

§ 93. . 
©b nedeljah in praznikih se ne smojo vršiti raz

prave in naroki, razen če bi jih bilo nevarno od
lagati. 

Kateri dnevi naj se smatrajo pri sodiščih za, praz
nike, predpiše z uredbo minister pravde. 

Sodne počitnice. 

§ 94. 
Sodne počitnice trajajo zdržema od dne 1. julija 

do vštetega dne 15. avgusta. V tem času se določajo 
naroki in razprave in izrekajo sklepi samo v ferial-
nih stvareh. 

Odsotstvo zaradi odmora. 

§ 95. 
Sodno osebje ima pravico do odsotstva zaradi od

mora, ki znaša: za predsednika kasacijskega sodišča 
dva meseca, za podpredsednika kasacijskega sodišča 
in predsednike apelacijskih sodišč sedem tednov, za 
sodnike kasacijskega sodišča, podpredsednike in sod
nike apelacijskih sodišč in za predsednike okrožnih 
m trgovinskih sodišč šest tednov. Sodniki okrožnih 
in trgovinskih sodišč in starejšine in sodniki sreskih 
sodišč, sodniški pomočniki in administrativni sodni 
uradniki imajo pravico do odmora, ki znaša: 

đo 10 službenih let 20, s preko 10 službenimi leti 
pa 40 dni 

Zvaničniki in služitelji imajo pravico do odmora, 
ki znaša 

do 10 službenih let 15, s preko 10 službenimi leti 
pa 80 dni:. 

§96 . 
Odsotstvo, navedeno v § 95., se uživa praviloma 

ob sodnih počitnicah. Če se kdo izmed sodnega osebja 
pridrži na poslovanju pri sodišču ob sodnih počitni
cah, mu dovoli predsednik, odnosno starejšina so
dišča to odsotstvo med letom, pri čemer gleda na to, 
da posli ne zastajajo. 

Š e s t i d e l . 

Sodna uprava hi nadzorstvena pravica. 
A. Sodna uprava. 

§97. 
Sodišča so v stvareh sodne uprave podrejena 

ministrstvu pravde. 
Sodniki, sodniški pomočniki' in administrativno 

osebje morajo sodelovati pri poslih sodne uprave. 

B. Nadzorstvena pravica. 

§ 98. 
V nadzorstveno pravico spada zlasti: nadziranje, 

ali ee vrše posli redno po zakonu, napotovanje so
dišč, da izvršujejo svoje dolžnosti, popravljanje za
paženih pogTeškov v poslovanju in poročanju višje
mu pristojnemu sodišču, ki je poklicano, izdajati o 
tem potrebne naredbe. 

Pod nadzorstvo spada vse sodno osebje. 
Zaradi nerednega opravljanja sodnih poslov po

stopa nadzorstveno oblastvo po odredbah zakona o 
sodnikih. 

Sodišča in njim podrejeno osebje morajo izvrše
vati naloge, ki jih jim dajo oblastva ali organi, iz
vršujoči nadzorstveno pravico, ter jim dajati na za
htevo potrebna pojasnila. Vendar pa ne smejo obla
stva in organi, ki izvršujejo nadzorstveno pravico, 
vplivati na reševanje poeđinih poslov, dodeljenih 
sodnik OTIL 

§ 99. 
Vrhovno nadzorstvo nad sodišči izvršuje minister 

pravde osebno ali pa po inšpektorjih ministrstva. 
Vrhovno nadzorstvo nad kasacijskim sodiščem iz
vršuje njegov predsednik. 

Neposrednje in uradno nadzorstvo nad sreskimi 
sodišči izvršujejo okrožna sodišča in njih predsed
niki, nad okrožnimi in trgovinskimi sodišči pa apela
cijska sodišča in njih predsedniki, v katerih področje 
spada uradno nadzorstvo tudi nad poslovanjem sre
skih sodišč. 

§ 100. 
Zborna sodišča prve in druge stopnje in njih pred

sedniki izvršujejo nadzorstvo nad podrejenimi so
dišči po navodilih ministrstva pravde. Predsedniki 
zbornih sodišč pregledujejo poslovanje podrejenih 
sodišč občasno in osebno v prvih petih letih, ko 
stopi v veljavo zakon o civilnopravnem postopanju, 
po možnosti enkrat na leto, pozneje pa najmanj vsaki 
dve leti. Na podstavi pregleda odredi sodišče- vse, 
kar se mu zdi potrebno in kar more odrediti v obsegu 
svoje pristojnosti. Naredbe, ki presezajo področje 
tega sodišča, se predlagajo ministra pravde in pri
loži se jim poročilo o izvršenem pregledu. Če je 
treba, sme odrediti minister pravde tudi izredne pre
glede poslovanja pri sreskih in okrožnih sodiščih po 
svojih inšpektorjih, ki morajo predložiti svoje po
ročilo ministru pravde in predsedniku pristojnega 
apelacijskega sodišča. 

§ 101. 
Kasacijsko sodišče je upravičeno, učiniti sodiščem 

ugovore zaradi pogroškov v poslovanju, ki jih je 
zapazilo ob izvrševanju svoje sodne oblasti.' Važnejše 
pogreške mora sporočiti ministru pravde ter mu 
predlagati, kaj bi kazalo ukreniti, da jih v bodoče 
ne bo. 

§ 102. 
Pritožbe zoper sodišče, starejšino sodišča, sod

nike ali sodniške pomočnike zaradi odklanjanja sod
nega delovanja aH zavlačevanja sodnih poslov se 
smejo vlagati pri predsedniku neposredno višjega 
sodišča; če pa je naperjena pritožba zoper sodnika 
ali sodniškega pomočnika zbornega sodišča, se smejo 
vložiti tudi pri predsedniku tega sodišča. Če so take 
pritožbe očito neosnovane, se zavrnejo; drugače pa se 
pozove dotično sodišče, dotični uradnik ali sodniški 
pomočnik, če je treba, tako, da se zaprete disciplin
ski ukrepi, naj v določenem roku ugodi pritožitelju 

in predloži o tem poročilo, ali pa naj sporoči, zakaj 
mu ne more ugoditi. 

Pritožbe zoper apelacijska sodišča zaradi odkla
njanja sodnega delovanja ali zaradi zavlačevanja 
sodnih poslov se vlagajo pri kasaeijskem sodišču; če 
so naperjene zoper predsednika apelacijskega eodi-
šča, se vlože pri ministru pravde, pritožbe zoper sod
nike kasacijskega sodišča pa pri predsedniku tega 
sodišča, ki postopa potem po odredbi prvega od
stavka tega paragrafa. Če so naperjene zoper urad
nika sodne pisarne, češ, da. nemarljivo opravlja 
uradne posle- ali. jih ne izvršuje, se vloži ustno ali 
pismena — kolikor ne določajo za poedine primere 
drugi predpisi kaj drugega — pri sodniku, ki mu je 
poverjeno nadzorstvo nad sodno pisarno, ali pa pri 
starejšini sodišča, ki odredi po potrebi, ko je zaslišal 
dotičnega uradnika, naj se po možnosti čimprej od
pravi vzrok pritožbe. 

S e d m i d e l . 

Prehodne in končne odredbe. 
§ 103. 

Kjer obstoje opštinski sudovi ali njim podobne 
napravo, veljajo še nadalje odredbe o njih pristoj
nosti. Natančnejše odredbe o sestavi in pristojnosti 
opštinskih sudov kot posebnih sodišč (§ 1., drugi 
odstavek, tega zakona), o postopanju teh sodišč kar 
kor tudi o načinu, po katerem se volijo opštinski 
sudovi, se predpišejo s posebnim zakonom, 

§ 104. 
Ko dobi ta zakon obvezno moč, se spoje sedanje 

kasacijsko sodišče v Beogradu, stol sedmorice (oba 
oddelka) v Zagrebu, vrhovno sodišče v Sarajevu, ve
liko sodišče v Podgorici in oddelek beograjskega 
kasacijskega sodišča v Novem Sadu ter sestarijo 
novo kasacijsko sodišče v Zagrebu. 

Preselitev in spojitev teh sodišč se mora izvršiti 
do dne 1. aprila 1929. 

Sedanji banski stol v ZagTebu, višji deželni so
dišči v Splitu in v Ljubljani se pretvorijo v apela
cijska sodišča. 

Novi apelacijski sodišči v Sarajevu in na Cetinjn 
se morata sestaviti v proračunskem letu 1929./1930. 
s krajevno pristojnostjo, ki jo določa ta zakon. 

Vsi sedanji sodni stoli v Hrvatski, Slavoniji in 
Medjimurju, deželno sodišče in okrožna sodišča • 
Sloveniji, okrožna (zemaljska) sodišča v Dalmaciji, 
črni gori, Bosni in Hercegovini, Banatu, Bački m 
Baranji se izpreminjajo v okrožna sodišča po tem 
zakonu. 

Vsa sedanja kotarska sodišča in kotarske sodne 
ekspoziture v Hrvatski, Slavoniji in Medjimurju, Dal
maciji, Bosni in Hercegovini, Banatu, Bački in Bara
nji in okrajna sodišča v Sloveniji se izpreminjajo v 
sreska sodišča po tem zakonu. 

Vsi sodniki teh sodišč obdrže svoje dosedanje 
položaje. ч 

Novi okrožni sodišči na Sušaku, v Murski Soboti 
in trgovinsko sodišče v Zagrebu se morajo sestaviti 
v proračunskem letu 1929./1930. s krajevno pristoj
nostjo, ki jo določa ta zakon. 

Nova sreska sodišča v Valpovu, Ivanić - gradu, 
Kostanjevcu, Gornji Lendavi, Nišu, Bosanski Kostaj
nici, Kulen-vakufu, Drvaru, Veliki Kladuši, Kozarcu 
in Grahovu se morajo sestaviti v proračunskem letu 
1929./1930. s krajevno pristojnostjo, ki jo določa ta 
zakon. 

Nova sreska sodišča v'Srbiji in Črni gori, dolo
čena s tem zakonom, se uvajajo postopno po finančni 
možnosti, toda tako, da se morajo uvesti najkesneje 
v petih letih od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§ 105. 
Predsedniki, podpredsedniki in sodniki sedanjega 

kasacijskega sodišča v Beogradu, stola sedmorice v 
Zagrebu, vrhovnega sodišča v Sarajevu, velikega so
dišča v Podgorici in oddelki beograjskega kasacij
skega sodišča v Novem Sadu se smatrajo od dne, ko 
dobi ta zakon obvezno moč, za sodnike novoga kasa
cijskega sodišča s sedežem v Zagrebu, z dostavkom, 
da obdrže predsedniki in podpredsedniki dosedanjo 
plačo in dosedanje prejemke, kolikor so večji od 
sodniških, dokler se ne reši vprašanje o regulaciji 
plač vseh sodnikov z novim zakonom o sodnikih. 

§ 106. 
Dokler se ne izenačijo sodni zakoni, ne sme biti 

število sodnikov kasacijskega sodišča manjše za 
pravna območja: Srbije in Črne gore od 20 sodnikov, 
Hrvatske in Slavonije od 15 sodnikov, Slovenije in 
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Dolmacije od 10 sodnikov, Bosne in Hercegovino 
od 10 sodnikov in Vojvodine od 5 sodnikov. 

§ 107. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, se izdela v ministr

stvu pravde činovna lieta predsednikov, podpredsed
nikov in sodnikov vseh sodiSč in njen prepis se po
šlje vsakemu teh sodišč zaradi priobčitve interesen
tom, da učinijo priobčitev ministrstvu pravde, če 
smatrajo, da ni čin določen pravilno. Cinovna lista, 
ki jo določi ministrstvo, bo obvezna za novo kasa-
cijsko sodišče, dokler ne določi sâmo svojega, čina; 
to pa mora storiti v prvem mesecu svojega poslova
nja v seji vseh sodnikov. Tej seji mora nrisu-stvovati 
vsaj polovica sodnikov. Ko se določa činovna lista, 
daje prejšnji predsedniški ali podpredsedniški položaj 
prvenstvo v činu po večjem številu službenih sod
niških let. 

§ 108. 
Vsa spredaj omenjena sodišča, ki so sestavljena 

po tem zakonu, poslujejo, dokler se ne izenačijo 
zakoni o civilnopravnem in kazenskopravnem po
stopanju, po dosedanjih postopnikih. 

Število sodišč prve stopnje v Srbiji in okrožnih 
sodišč v Orni geri se mora zmanjšati postopno, kakor 
se deloma ali popolnoma uvedejo sreska sodišča na 
njiju ozemlju. Tudi ta sodišča poslujejo po doseda
njih postopnikih in po sedanji pristojnosti, dokler se 
ne izenači zakonodajstvo o postopanju in se ne iz
vode nova organizacija sreskih in okrožnih sodišč. 

§ 109. 
Novo kasacijsko sodišče v Zagrebu se deli, do

kler se ne izenačijo sodni zakoni v kraljevini, na 
toliko oddelkov, kolikor ima sedaj pravnih območij, 
samo da sestavljajo sodniki, postavljeni za območje 
kaeacijskega sodišča v Beogradu in za območje se
danjega velikega sodišča v Podgorici, en oddelek. 
Vsakemu takemu oddelku načelu je po činu najsta
rejši sodnik dotičnega oddelka. Ti oddelki poslujejo 
po zakonih, ki veljajo za dotično območje, v senatih, 
sestavljenih iz petih sodnikov, kolikor ne določajo 
za poedino -pravno območje obstoječi zakoni manj
šega števila sodnikov. 

Dokler se ne izenači zakonodajstvo o sodnem 
postopanju za vso kralj a vino, se ukinja za pravno 
območje novega apelacijskoga sodišča na Cetinju 
člen 262. zakona o sodnem postopanju v kazenskih 
dejanjih z dne 20. januarja 1910. za kraljevino Crno 
goro; razširjajo pa se na to območje odredbe §§ 261. 
do 271. poglavja XIX. in §§ 272. do z81. poglavja XX. 
zakona o sodnem postopanju v kazenskih dejanjih z 
dne 10. aprila 1865. za kraljevino S, bij o; po teh raz
širjenih odredbah naj postopa oddelek, omenjen v 
prvem odstavku, v senatu, sestavljenem iz petih 
sodnikov. Drugače pa obdrži novo apelacijsko so
dišče na Cetinju pristojnost dosedanjega velikega 
Bodieča v Podgorici. 

Prav tako se izloča, dokler se ne izenači zakono
dajstvo o sodnem postopanju, iz pristojnosti seda
njega vrhovnega sodišča v Sarajevu sklepanje o nič
nostnih pritožbah in z njimi združenih prizivih zoper 
sodbe okrožnih sodišč, o ničnostnih pritožbah za 
obrambo zakonov, o izredni obnovi kazenskega po-, 
stopanja, nadalje o pomilostitvah ob smrtni kazni in 
o ostalih pomilostitvah, Če je izreklo sodbo tudi 
vrhovno sodišče sâmo, kakor tudi o postavitvi v 
prejšnji stan, kolikor se tičejo ničnostne pritožbe in 
z njo združenega priziva (§§ 37., 289. do 310., 321., 
280., 367. in 323. v zvezi s § 15. kazenskega postop-
njka za Bosno in Hercegovino z dne 30. januarja 
1891.), ter se prenaša v pristojnost dotičnega oddelka 
kasacijskega sodišča v Zagrebu. Reševanje prizivov 
zoper sodbe okrožnih sodišč, kolikor niso združeni z 
ničnostno pritožbo, kakor tudi vsi drugi posli kazen
skopravnega ali civilnopravnega značaja, za katere 
je bilo doslej pristojno vrhovno sodišče v Sarajevu, 
prehajajo v pristojnost apelacijskega sodišča v Sara
jevu, ki se ustanavlja s tem zakonom. Zato morajo 
odpravljati okrožna sodišča v Crni gori in Bosni in 
Hercegovini spise o kazenskih poslih, za katere je 
določena spredaj pristojnost kasacijskega sodišča v 
Zagrebu, neposredno kasacijskemu sodišču v Za
grebu. 

Odredbe zakona o sodnem postopanju v kaznivih 
dejanjih kraljevine Srbije, razširjene na Crrro goro, 
se morajo objaviti obenem s tem zakonom v cSluž-
benlh Novinah». 

§ no. 
Odredbe § 26., drugega odstavka, §§ 38., 46., 47., 

49., 50., 51., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 
ê8., 63. in 64. stopijo v reljavo za vso kraljevino, 

ko se izvrši izenačitev zakonov o civilnopravnem in 
kazenskopravnem postopanju; do takrat pa ostanejo 
v veljavi odredbe zakona o ureditvi sodišč, ki ve
ljajo v poedinih sodnih območjih, z izpremembami 
in dopolnitvami, navedenimi v §§ 111. do 119. 

§ HI-
Spore o pristojnosti med civilnimi upravnimi in 

vojaškimi oblastvi in sodišči, ali med upravnimi in 
rednimi sodišči istega območja rešuje po dr.igem od
stavku člena 110. ustave oddelek kaeacijskega so
dišča, pristojen za to območje, v senatu, sestavljenem 
iz petih sodnikov. Take spore med oblastvi in sodišči 
raznega območja rešuje senat, sestavljen po odredbi 
§ 119. 

Oddajati mnenja o novih zakonih je pristojen 
senat kasacijskega sodišča, ki je sestavljen iz pred
sednika kasacijskega sodišča ali njegovega namest
nika in iz desetih sodnikov in ki ga odredi na koncu 
leta za naslednje leto predsednik s podpredsednikoma 
kasacijskega sodišča s pismenim odlokom sorazmer
no s številom sodnikov v poedinih oddelkih. 

Sklepati o tem, ali je dovolj osnov, da se obtožijo 
sodniki kasacijskega sodišča in apelacijskih sodišč 
kakor tudi predsedniki in podpredsedniki apelacij
skih sodišč zaradi kaznivih dejanj, storjenih v služ
beni dolžnosti, je pristojen senat dotičnega oddelka; 
če pa gre za predsednika in podpredsednika kasa
cijskega sodišča, je sestavljen senat po odredbi toga 
paragrafa, drugega odstavka. 

Sodniki sreskih sodišč, sodniki in predsedniki 
okrožnih in trgovinskih sodišč, sodniki, podpredsed
niki in predsedniki apelacijskih sodišč in sodniki 
kasacijskega sodišča se volijo po odredbah zakona 
o sodnikih. Voli jih kasacijsko sodišče v obči seji 
sodnikov pristojnega oddelka (§ 109.), apelacijsko 
sodišče pa v obči seji za svoje območje. 

Za posle personalnega senata obstoji v vsakem 
oddelku senat, sestavljen iz petih sodnikov, ki se 
izžrebajo na koncu leta za naslednje leto. 

§ 112. 
Vsa sodišča in vsa državna in samoupravna ob-

lastva morajo dajati nemudoma pravno pomoč tudi 
sodiščem v drugih pravnih območjih. 

Vsako uradno opravilo, ki gà Izvrši na prošnjo 
pristojnega sodišča sodišče kateregakoli pravnega 
območja v civilnih spornih in nespornih kakor tudi v 
kazenskih stvareh, velja, kakor bi ga bilo izvršilo 
sodišče, na čigar prošnjo je bilo izvršeno. 

Ce prispe prošnja sodišča enega pravnega ob
močja za pravno pomoč k nepristojnemu sodišču ali 
oblastvu drugega pravnega območja, jo odpravi za
prošeno sodišče aH oblastvo k pristojnemu sodišču 
ali oblastvu ter obvesti o tem sodišče, ki jo je za
prosilo. 

Ce se zdi zaprošenemu sodišču, da jo kaj ovir za 
izvršitev prošnje, bodisi zaradi nepristojnosti, bodisi 
iz drugih razlogov, sporoči to svojemu pristojnemu 
apelacijskomu sodišču. Ce to razvidi, da ni ovir, 
pozove podrejeno sodišče, naj postopa po prošnji; 
drugače pa odpremi stvar v odločitev kasacijskemu 
sodišču, ki odloči v senatu, sestavljenem po § 119. 

Sodišča in druga oblastva enega pravnega ob
močja, pristojna za izvrševanje, morajo izvrševati 
po predpisih zakonov svojega območja sodbe, sklepe 
in druge pravne akte, ki so postai pravnomočni izza 
proglasitve državnega ujedinjenja in ki so po za
konih svojega območja osnova za izvršitev, če je 
na teh sodbah, sklepih ali pravnih aktih zapisana 
označba p izvrsnosti, najsi se obrača nanje s prošnjo 
stranka neposredno ali pa po svojem pristojnem 
sodišču. 

§ 113. 
Podpisi na privatnih listinah, ki jih je overovilo 

sodišče ali overovil javni notar ali drug pristojen 
javni organ po predpisih, veljavnih v dotičnem kra
ju, kjer so overovljeni, veljajo v vsej državi za 
pravnoveljavno overovljene. 

§ 114. 
Ce se pokaže, da bi bilo za koga, ki je postavljen 

pod skrbstvo, koristneje, ako bi se izročilo skrbstvo 
skrbstvenemu oblastvu drugega pravnega območja, 
izvršita prenos skrbstvene oblasti sporazumno te ob
lastvi raznih pravnih območij; če pa se ne sporaz
umeta, odloči kasacijsko sodišče v senatu, navedenem 
v § 119., na zahtevo oblastva, ki že izvršuje skrb
stveno oblast. 

§ 115. 
Krajevna pristojnost sodišč v raznih pravnih ob

močjih se odloča v kazenskih stvareh praviloma po 

kraju onega pravnega območja, kjer so je kaznivo 
dejanje storilo. Ce prebiva ali so mudi ali je bil za
tečen storilec tega dejanja kje v drugem pravnem 
območju, morajo oblastva tega območja obdolženca 
na zahtevo pristojnega sodišča privesti k temu so
dišču, ne da bi se spuščala, v presojo, ali je stor
jeno dejanje kaznivo tudi po zakonih, ki veljajo v 
območju sodišča, kjer obdolženec prebiva ali se mudi 
ali je bil zatečen. 

Ce se je storilo kaznivo dejanje v raznih pravnih 
območjih ali na meji raznih pravnih območij ali če 
je ' negotovo, v katerem, izmed raznih pravnih ob
močij se je storilo, je pristojno zanje sodišče, od
nosno preiskovalno oblastvo, onega pravnega ob
močja, ki je prvo uvedlo postopanje. Temu sodišču 
morajo vročiti ostala sodišča, odnosno preiskovalno 
oblastvo, čo so glede tega dejanja kaj preiskovala, 
svoje spise, da se kazensko postopanje nadaljuje. 

§ 116. 
Ce je ista oseba obdolžena zaradi več kaznivih 

dejanj, za katera bi bila po kraju, kjer se je dejanje 
storilo, pristojna oblastva raznih pravnih območij, 
je pristojno za vsa kazniva dejanja sodišče onega 
pravnega območja, kjer se je storilo eno teh kaz
nivih dejanj, za katero je določena težja vrsta kazni; 
če pa so kazni enake vrste, odloči največja izmera 
kazni. Ko se ocenja vrsta kazni, se smatrata kazni 
ječe in težke ječe za enaki robiji. 

Ce so kazniva dejanja, storjena v raznih pravnih 
območjih, enako težka in če so pristojna zanje so
dišča iste vrste, postopa dalje sodišče onega prav
nega območja, ki je prvo uvedlo postopanje. 

§ 117. 
Sodišče, ki je po členu 116. poklicano, postopati 

zaradi kaznivih dejanj, ki so v medsebojni zvezi, 
sme skleniti do glavne razprave na predlog strank 
ali uradoma iz ozirov primernosti ali iz drugih teht
nih vzrokov, da se postopanje o poedinih teh kaz
nivih dejanj izloči in izroči pristojnemu sodišču dru
gega pravnega območja. 

V tem primeru ne sme biti kazen zaradi vseh 
dejanj večja od kazni zaradi najtežjega dejanja. 

§ 118. 
Spore o pristojnosti, ki nastanejo med sodišči 

raznih pravnih območij v primerih, navedenih v 
§§ 115. in 116., rešuje na zahtevo kateregakoli so
dišča kasacijsko sodišče. 

Ce gre za kazniva dejanja, glede katerih se po 
predpisih zakonov v poedinih pravnih območjih ne 
da ugotoviti, katero sodišče je pristojno, sme pove
riti kasacijsko sodišče postopanje onemu sodišču 
kateregakoli pravnega območja, o katerem misli, da 
bo izvršilo kazensko postopanje,najhitreje, najlaže in 
z najmanj stroški 

§ 119. 
Senat kaeacijskega sodišča, ki mu je reševati 

stvari po prehodnih odredbah §§ 111., prvega od
stavka, drugega stavka, 112., četrtega odstavka, 114. 
in 118. tega zakona, je sestavljen iz predsednika 
kasacijskega sodišča ali njegovega namestnika in 
šestih sodnikov kasacijskega sodišča sorazmerno s 
številom pravnih območij, ki se jih tiče dotična stvar. 
Ta senat sestavi predsednik s pismenim odlokom. 

§ 120. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi dne 1. aprila 1929. iS tem dnem 
prestanejo veljati vsi pravni predpisi, ki so urejali 
te predmete. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj ве mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 24. septembra 1928.; 
š t 61.659. . 

Aleksander s. r. 
Minister pravde: 

M. A. Vujlćić s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat 
Čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
M. A. VuJIčić a. r. 

L. S. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za notranje 
posle: 

dr. A." Korošec e. r. 
(Podpisi 

vseh ostalih ministrov.) 
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Ministrstvo pravde. 
V B e o g r a d u , 

dne 1. oktobra 1928., 
et. 61.659. 

Da eo izvrši odredba drugega in četrtega od
stavka v § 109. zakona o ureditvi rednih sodišč za 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, se objav
ljajo odredbe §§ 261. do 271. poglavja XIX. in §§ 272. 
do 284. poglavja XX. zakona o sodnem postopanju 
v kaznivih dejanjih kraljevine Srbije z dne 10. aprila 
1865., ki so, dokler se ne izenači zakonodajstvo o 
sodnem postopanju za vso kraljevino, razširjene po 
odredbi gorenjega zakonskega predpisa na pravno 
območje apelacijskoga sodišča na Cotinju. 

Minister pravde: 
Mfl. Ant. Vujičić s. r. 

D e v e t n a j s t o p o g l a v j e . 
O vlaganju prizirov na apelacijsko sodišče in so

jenje pri apelacijskom sodišču. 

§261. 

. Apelacijsko sodišče pretresa in sodi ona kazniva 
dejanja, zaradi katerih jo bil toženec obsojen na 
kolikršnokoli kazen, in sicer samo, če vloži priziv 
obdolženec ali oni, ki' se jemlje po zakonu za toži-
telja. 

Sodbo, s katero je obsojenec obsojen na smrt, 
pretrese uradoma, najsi se ni vložil priziv. 

§ 262!. 
Ce pa bi bilo več udeležencev in bi prispela de

janja pred apelacijsko sodišče po obsodbi (§ 261.) 
kateregakoli izmed njih, pretrese apelacijsko sodi
žče z njo vred tudi one sodbe, po katerih bi bui 
krivci oproščeni ali popolnoma (§ 241.) ali pa zaradi 
nedostajanja zadostnih dokazov (§ 242.) ali s skle
pom po § 250. ali bi bili obsojeni na kazni, po katerih 
bi sodbe drugače 'kot končne (§§ 252. in 253.) ne 
spadale pod njegov pretres; toda to stori apelacijsko 
sodišče samo, če vloži priziv tudi glede tega toženec 
ali oni, ki se smatra za tožitolja. Tako postopa ape
lacijsko sodišče tudi takrat, kadar so steče več kaz
nivih dejanj pri isti osebi, če pride dejanje prednje 
najsi samo po enem kaznivem' dejanju. 

§ 263. 

Katere oeebe in v kateri dobi smejo vložiti pri
ziv, je rečeno v §§ 258. in 259. Dejanje, priobčeno 
apelacijskemu sodišču nepravočasno ali nepristojno, 
vrne to sodišče onemu sodišču, ki mu jo je poslalo, 
ter narede v dopisu vzrok, zakaj je to storilo. 

§ 264. 
Apelacijsko eodiščo pazi ob pretresanju onih de

janj, za katera je pristojno: 
1») ali se je preiskalo vse, česar je po zakonu 

treba, da se dejanje dožene in škoda oceni; • 
S.) ali je dejanje po zakonu kaznivo in ali ni za

starano ali se je s poznejšimi okolnostmi popravilo; 
3.) ali se je sodilo o vsem, kar je v tožbi raz

loženo, in ali je sodba jasna; 
4.) ali se je vzelo v poštev in ocenilo vse, česar 

je treba po zakonu; 
5.) ali se je kaznivo dejanje pravilno okvalifi

ciralo po zakonu; 
0.) ali je bil krivec, kakršno je pač dejanje, ob

sojen na zakonito kazen; 
7.) ali je sodba glede privatnih terjatev, če se 

sodi s krivdo vred tudi o tem, kakor tudi glede stro
škov za priče in izvedence osnovana na zakonu. 

Na nedostatke pod točko 7.) pazi sodišče samo 
na priziv dotične stranke; na vse drugo pa pazi ura
doma, čim je došlo dejanje prednje po čigarkoli pri-
Zini. 

§ 265. 
*e razvidi apelacijsko sodišče, da se je formalni 

zakon prekršil v tem, ker se ni preiskalo dejanje po 
predpisih in zadostno, vrne dejanje sodišču, da po-
izve, česar je treba, in da mu pošlje te poizvedbe, po 
katerih nato apelacijsko sodišče izreče sodbo: če pa 
ugotovi, da se ni sodilo o vsem, kar je v aktih, vrne 
dejanje sodišču prve stopnje, da izreče 'drugo popol
nejšo sodbo in postopa z njo tako kakor s prvo 
(§ 251.). 

Ce pa je preiskava dobra in se je sodilo o vsem, 
o Čemer je bilo treba, toda se ni ocenilo, kakor bi 
bilo treba po zakonu, ali se je materialni zakon pre
kršil, popravi apelacijsko sodišče to samo s svojo 
sodbo. 

§ 266. 
Apelacijsko sodišče sme obtežiti krivca samo, če 

je vložil priziv oni, ki se jemlje po zakonu za toži-
telja, in če vloži priziv oškodovanec zaradi privatnih 
zahtev (§ 258.). 

§ 267. 
Apelacijsko sodišče razpravlja javno, vendar pa 

strank ne pozivlje in tudi niso primorane, priti pred
nje. Omejuje se samo na čitanje preiskovalnih aktov, 
ki mu jih je poslalo sodišče prve stopnje. 

Ko se stvar prečita, se morajo poslušalci odstra
niti od seje, sodišče pa začne soditi. 

Ko sodišče dejanje presodi in sodniki podpišejo 
zapisniki, v katerem je sodba razložena, jo predsed
nik javno razglasi (§ 249.). 

§ 268. 

Vsaka sodba apelacijskega sodišča je končna; 
vendar pa je dopustna zoper njo pritožba na kasa-
cijsko sodišče. 

§ 269. 
Svojo izrečeno sodbo pošlje apelacijsko sodišče 

z akti vred dotičnomu sodišču prve stopnje, da. jo 
priobči dotičnim strankam, pri čemer тота postopati 
sodišče prve stopnje kakor s svojo sodbo (§ 251.}. 

§ 270. 
' Pritožba zoper sodbo apelacijskega sodišča se 
smo vložiti pismeno ali ustno v treh dneh od dne, ko 
je büa priobčena ali vročena, in sicer pn sodišču 
prve stopnje. 

Pritožba, vložena po tem času, se zavrne. 

§ 271. 
Predsednik apelacijskega sodišča ima glede vzdr

ževanja policije in dostojnosti v sodišču vse one pra
vice, ki so določene za predsednike okrožnih sodišč. 

D v a j s e t o p o g l a v j e . 
0 pritožbi na kasacijsko sodišče. 

§272. 

Kasacijsko sodišče pretresa vse končno sodbe in 
sklepe nižjih sodišč, toda samo na pritožbo. Ono 
sodbo, s katero je kdo obsojen na smrt, pretrese tudi 
brez pritožbe, uradoma. 

Pritožbo smejo vložiti vsi oni, ki smejo vložiti 
po § 258. tudi priziv. 

§ 273. 
V .kolikem času, kako in kje so smo vložiti pri

tožba, je rečeno v § 270. (Glej tudi § 259.) 

§ 274. 

Kasacijsko sodišče razveljavlja one končne sodbe 
in sklepe nižjih sodišč, kjer opazi, da se je formalni 
ali materialni^ zajson prekršil, ter jih vrne pristojnemu 
sodišču^ s"prlpombo, как'о*пај postopa; drugače pro
glasi sodbo in sklepe s sklepom za veljavne. 

§275. 
Kasacijsko sodišče sme učiniti pripomb© zoper 

krivčevo obtežitev samo, če je vložil pritožbo oni, ki 
se jemlje po zakonu za tožitelja, ali če je vložil pri
tožbo oškodovanec zaradi povračila škode ali stro
škov. 

§ 276. 
Če opazi kasacijsko sodišče, ko pretresa dejanje, 

da je sodišče kaj storilo zoper formalne ali materialne 
predpise, a kasacijsko sodišče ne bi bilo v tem pri
meru poklicano popravljati, pripomni to sodišču v 
posebnem dopisu za njegovo bodoče ravnanje. 

§ 277. 
Če učini kasacijsko sodišče nižjemu sodišču pri

pombe zoper sklep ali sodbo, najsi se tiče postopanja, 
sklepanja ali sojenja, se mora sodišče, če jih usvoji, 
ravnati po njih, izreči drug sklep ali drugo sodbo ter 
postopati nadalje po pristojnosti. 

§ 278. 

Ce naj nižje sodišče po pripombi kasači j skega: so
dišča dopolni poizvedbe, jih mora dopolniti 

§ 279. 

Ce ima nižje sodišče razloge, ostati pri prvotnem 
sklepu ali pTvotni sodbi, razloži v spremnem dopisu 
kasacijskemu sodišču, zakaj vztraja pri prvem sklepu 
ali prvi sodbi 

Ce kasacijsko sodišče razlogov nižjega sodišča ne 
uvaži, učini o razlogih druge pripombe, po katerih 
mora nižje sodišče povsem postopati. 

§ 280. 
(Ukinjen z izpremembami in dopolnitvami t dne 

30. novembra 1879.) 
§281. 

Če se dogode pri pisanju sodbe ali sklepa nižjih 
sodišč očitni pogreški, jih smejo popraviti ta sodišča 
sama ali, če prispe stvar k višjemu sodišču, jih sme 
popraviti tudi to. Če se dogode taki pogreški v sod
bah višjih sodišč in jih ta sama ne popravijo, mora 
nižje sodišče, pri katerem se to zapazi vrniti Btvar 
onemu sodišču, da popravi pogiešek. 

Če pa se opazi tak pogrešek šele pri policijskem 
oblastvu, ko se mu pošlje sodba ali sklep v izvršitev, 
zadrži to oblastvo izvršitev ter se obrne z vpraša
njem na dotično sodišče prve stopnje. 

§ 282. 

Kasacijsko sodišče razpravlja javno ter postopa 
tako, kakor je rečeno v § 267. za apelacijsko sodišče. 

§ 283. 

Sodbo, s katero je kdo оозојеп na smrt, pošlje 
kasacijsko sodišče, če jo proglasi za, veljavno, ne
posredno ministru pravde, ki jo predloži kralju v po
milostitev. 

Vse ostale sodbe ali sklepe, proglašene za ve
ljavne, pošilja v izvršitev neposredno dotičnemu so
dišču druge stopnje. 

§ 284. 
Predsednik kaeacijskega sodišča ima zaradi vzdr

ževanja policije in dostojnosti v sodišču med čita
njem in sojenjem pravice, navedene za predsednike 
okrožnih sodiš& 

401. 
m 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, d*'je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXXXV. redni seji, ki jo je imela 
dne 2. avgusta 1928. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o sodnikih rednih sodišč,* 

ki se glasi: 
I. p o g l a v j e 

Pogoji za pridobitev položaja. 
Člen 1. 

Za sodnika se smatra oni, ki je postavljen po 
predpisih tega zakona za sodnika sreskega sodišča 
ali za sodnika ali predsednika okrožnega ali trgovin
skega sodišča ali za sodnika, podpredsednika ali 
predsednika apelacijskega in kasacijskega sodišča. 

Člen 2. 
Sodnik sme biti vsak državljan kraljevine Srbo-v", 

Hrvatov in Slovencev, ki je de vršil kot reden sluša
telj pravno fakulteto in opravil sodniški ali advokat
ski izpit, če ima 26 let starosti ter izpolnjuje obče 
zakonske pogoje za državno službo. 

Ženske ne smejo izvrševati sodniške službe. 

Člen 3. 
Za sodnika sreskega sodišča sme biti postavljen 

oni, ki je prebil po sodniškem izpitu najmanj leto dni 
pri sodišču, za sodnika okrožnega sodišča pa oni, ki 
je prebil po sodniškem izpitu pri sodišču najmanj, 
dve leti. 

Za predsednike pri okrožnih in trgovinskih sodi
ščih in za sodnike pri apelaci j ekLh sodiščih se zahteva 
poleg pogojev iz člena 2.: 

da so službovali najmanj tri leta: kot redni pro
fesorji prava na univerzi ali službovali najmanj pet 
let kot sodniki okrožnih, trgovinskih ali sreskih so
dišč; ali kot tajniki višjih sodišč; ali kot državni 
tožitelji ali njih namestniki; ali kot upravniki kazen
skih zavodov; ali kot inšpektorji ali načelniki mini-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. oktobra 1928., št. 237/LXXVHL 
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strstva pravde; ali kot izredni profesorji prava na 
univerzi; ali 

da so poslovali najmanj sodem let kot advokati 
ali kot tajniki ministrstva pravde. 

Člen 4. 
Za predsednike in podpredsednike pri apelacij-

skem sodišču, za predsednika, oba podpredsednika 
in sodnike pri kasacijskem sodišču se zahteva poleg 
pogojev iz člena 2., da so službovali 

najmanj pet let kot redni profesorji prava na 
univerzi; ali kot sodniki apelacijskoga sodišča; ali 
kot predsedniki okrožnih ali trgovinskih sodižč; ali 
kot višji državni tožitelji ali njih namestniki: ali da 
so službovali 

najmanj deset let kot sodniki okrožnih, trgovin
skih ali sreskih sodišč; ali kot državni tožitelji ali 
njih namestniki; ali kot upravniki kazenskih zavo
dov; ali kot inšpektorji aH načelnjki ministrstva 
pravde; ali kot izredni profesorji prava na univerzi; 
ali da so poslovali najmanj dvanajst let kot advokati. 

Člen 5. 
Za kvalifikacijo po členih 3. in 4. tega zakona se 

vštevajo leta, prebita na raznih položajih, če s« za
hteva s temi odredbami za te položaje enako število 
let; če pa ni določeno enako število let, se leta, pre
bita na teh položajih, sorazmerno seštejejo in do
polnijo. 

Člen 6. 

Za predsednika, podpredsednika ali sodnika ka
teregakoli sodišča ne smejo biti izvoljeni ali postav
ljeni oni, ki so bili obsojeni s sodno sodbo zaradi 
kaznivega dejanja, s katerim je združena izguba 
državljanskih pravic, ali obsojeni s sodbo na izgubo 
državljanskih pravic, najsi so se jim pozneje vrnile, 
kakor tudi ne oni, ki so bili z razsodbo disciplinskega 
sodišča odpuščeni iz državne službe ali ki so bili 
obsojeni s sodbo rednih sodišč na izgubo zvanja ali 
na kazen na svobodi, a katero je združena po zakonu 
izguba državne službe, zaradi kaznivih dejanj, stor
jenih iz brezčastnih nagibov. 

Člen 7. 
Sodniki prisežejo, ko vstopijo v službo, pred.sta-

rejšino tako-le: 
<Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga, da 

bom vladajočemu kralju zvest, da bom točno in 
vestno izvrševal svojo dolžnost in da se bom držal 
pri izrekanju pravice edino zakona. Tako mi Bog 
pomagaj. > 

Starejšine sreskih sodišč prisežejo pred predsed
nikom pristojnega okrožnega sodišča, predsedniki 
okrožnih in trgovinskih sodišč in podpredsedniki 
apelacijskih sodišč pa pred predsednikom pristojnega 
apelacijakega sodišča. 

Predsedniki apelacijskih sodižč in oba podpred
sednika kasacijskega sodišča prisežejo pred predsed
nikom kasacijekega sodižča, predsedniki kasacijskega 
sodišča pa pred ministrom pravde. 

II. p o g l a v j e . 

Sodniški izpit. 
Člen 8. 

Pravico, opravljati sodniški izpjj^ima vsakdo, ki 
dokaže poleg drugih zakonskih pogojev za državno 
službo, da /je služboval, ko je dovršil pravno fakul
teto in opravil izpite kot reden slušatelj, tri leta v 
sodnisttßki; ali da je služboval dve leti v sodni 
stroïi in tri leta v administrativni službi ali dve leti 
v stalni službi pri advokatu kot advokatski priprrrv*-
nik in eno leto v sodni stroki; ali da je služboval tri 
leta pri državnem pravobranilstvu ali državnih za
stopništvih ali da je bil docent pravne fakultete in 
je služboval eno leto v sodni stroki. 

Sodniška pripravljalna služba se vrši tako, da se 
kandidat izuri v vseh civilnopravnih in kazensko
pravnih sodnih poslih, kakor tudi da se seznani z 
voditvijo poslov sodne pisarne. 

Natančnejše odredbe o pripravljalni službi pred
piše minister pravde. 

Člen 9. 
Sodniški izpit se opravlja pri apelacijskem sodi

šču pred izpraševalnim odborom, ki je sestavljen iz 
predsednika in štirih članov, izmed katerih mora biti 
eden advokat. 

Prošnje za opravljanje izpita se vlagajo pri apela
cijskom sodišču neposredno ali pa po predsedniku 
okrožnega sodišča, v čigar območju kandidat služ
buje. Poleg dokazov o pogojih iz člena 8. položi kan

didat predpisani honorar za predsednika in člane iz-
praševalnega odbora in za zapisnikarja. 

Na koncu vsakega leta postavi minister pravde 
za naslednjo leto predsednika tega odbora, člane in 
njih namestnike. Člani izpraševalnega odbora se po
stavljajo izmed sodnikov apclacijskega sodišča, člana 
advokata pa predlaga ministru pravde advokatska 
zbornica v kraju apelacijskega sodišča. 

Zbornica mora predlagati ministru pravde štiri 
kandidate. 

Predsednik' izpraševalnega odbora je predsednik 
apelacijskega sodišča ali njegov namestnik. 

Honorar članom izpraševalnega odbora in zapis
nikarju so predpiše s pravilnikom o opravljanju sod
niškega izpita. 

Ce je treba nadomestiti rednega člana ali namest
nika z drugim članom odbora, ga nadomesti pred
sednik apelacijskega sodišča izmed sodnikov apela
cijskega sodišča, odnosno advokatov, ki jih je pred
lagala advokatska zbornica. 

Člen 10. 
Izpit je javen ter se opravlja v poslopju apela

cijskega sodišča. 
Kandidat mora pokazati pri izpitu, da teoretično 

in praktično dovolj umeva zakonske predpise ma
terialnega in formalnega značaja iz privatnopravne 
in kazenskopravne tvarine kakor tudi da pozna 
državno ustavo in administrativno ureditev države. 

Izpit je sestavljen iz pismenega in ustnega izpita. 
Pismeni izpit obseza eno pismeno nalogo iz ma

terialnega ali pravdnega privatnega in eno pismeno 
nalogo iz materialnega ali pravdnega kazenskega 
prava. Dokler se naloga izdeluje, je ta izpit tajen. 

Člen 11. 
Kandidat jo izpit opravil, če glasuje za to večina 

članov izpraševalnega odbora. Glasovanje je tajno. 
Oceni sta: «opravil» (položio) ali «ni opravil» 

(nije položio). 
Če je ocena «opravil», sme dati izpraševalni od

bor, ako se strinjajo vsi člani, oceno: «prav dobro» 
(vrlo dobro) ali: «odlično» (odlično) opravil. 

Kandidat, ki izpita ni opravil, ga sme ponavljati 
čez Sest mesecev. 

Kdor ne opravi izpita tudi drugič, ga sme oprav
ljati samo še enkrat, in sicer ko poteče leto dni od 
dne drugega izpita. 

Člen 12. 
Minister pravde predpiše, ko je zaslišal člane iz-

prašovalnih odborov, pravilnik o opravljanju tega 
izpita. 

III. p o g l a v j e . 

Volitev in postavljanje sodnikov. 
Člen 13. 

Za vsako izpraznjeno sodniško mesto sreskega, 
trgovinskega ali okrožnega sodišča in starejšine sre
skega sodišča razpiše minister natečaj v «Službenih 
Novinah». Natančnejše odredbe o tem natečaju pred
piše minister pravdo z uredbo. Izmed prijavljenih 
kandidatov izvolita pristojno okrožno in apelacijsko 
sodišče v svojih občih sejah po dva kandidata, od 
katerih predlaga minister pravde enega kralju v po
trditev. Če se za sodniško mesto ne zglasi več nego 
pet kandidatov, izvršita okrožno in apelacijsko sodi
šče izvolitev uradoma iz seznamka ministrstva 
pravde. 

Minister pravde predlaga kralju predsednike 
okrožnih in trgovinskih sodišč, predsednike, pod
predsednike in sodnike apelacijskih sodišč in sodnike 
kasacijskega sodišča, kakor jih izvolijo sodišča, pri
stojna po tem zakonu. 

Ministrstvo pravde vodi seznamke onih, ki smejo 
biti postavljeni za sodnike sreskih, okrožnih in trgo
vinskih sodišč kakor tudi za predserlnike, podpred
sednike in sodnike apelacijskih sodišč in sodnike 
kasacijskega sodišča. Ti seznamki se popolnjujejo ali 
na predlog onih sodišč, pri katerih dotični kandidat 
službuje, aH pa na zahtevo kandidata samega; v tem 
primeru se morajo predložiti tudi potrebni doku
menti. 

Minister pravde pošlje v začetku vsakega leta 
prepis teh seznamkov okrožnim in apelacijskim sodi
ščem, odnosno apelacijskim sodiščem in kasacijske-
mu sodišču; med letom pa jim priobčuje vse nastale 
izpremembe in dopolnitve. 

Za vsako izpraznjeno mesto predsednikov okrož
nih in trgovinskih sodišč in predsednikov, podpred
sednikov in sodnikov apelacijskih sodišč predlagata 
kasacijsko sodišče v svoji redni obči seji, pristojno 
apelacijsko sodišče pa v svoji obči seji vsako po dva 
kandidata iz seznamka ministrstva pravde, od kate

rih predlaga minister pravde onega kralju v po
trditev. 

Za vsako izpraznjeno mesto sodnika kasacijskega 
sodišča izvoli to sodišče v redni obči seji iz seznamka 
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, po štiri kandi
date, od katerih predlaga minister pravde enega 
kralju v potrditev. 

Predsednika in podpredsednika kasacijskega so
dišča postavlja kralj na predlog ministra pravde in 
po zaslišanju ministrskega sveta izmed sodnikov 
kasacijskega sodišča. 

Olen 14. 
Kandidati se volijo s tajnim glasovanjem. Vsak 

glasovalec zapiše na listek ime, priimek, zvanje ali 
položaj onega kandidata, ki ga voli, zavije ta listek 
ter ga spusti v skrinjico za glasovanje. Predsednik 
poteza nato iz nje listke, jih odpira ter z njih glasno 
čita zapisana imena; vsak listek pokaže zaradi kon
trole po činu najstarejšemu in najmlajšemu sodniku. 
Ko se to izvTŠi, prešteje predsednik glasovo ter 
proglasi kandidate, ki imajo absolutno večino, za 
izvoljene. 

Člen 15. 

Ce se pri prvem glasovanju ne doseže absolutna 
večina, so tajno glasovanje ponovi. Če so tudi pri 
tem novem glasovanju ne dobi za koga absolutna 
večina, so izvrši ožja volitev med onima kandida
toma, ki sta dobila največ glasov. 

Če se porazdele glasovi tako, da dobita dva kan
didata isto število, so glasuje za ta dva iznova in Ce 
ne dobi tudi takrat nobeden absolutne večine, se 
smatra za izvoljenega oni kandidat, ki je po činu 
starejši. 

ölen 16. 
Ko se izvoli tako, kakor je povedano v členih 14. 

in 15., potrebno število kandidatov, s« sestavi o tem 
zapisnik, v katerem so navede ves potek volitve. 
Zapisnik podpišejo predsednik in sodniki, ki so se 
udeležili volitve. V poročilu, ki se predloži ministru 
pravde, so navede, kateri kandidati so bili ктоЦвш, 
s koliko glasovi in pri katerem glasovanju. 

ölen 17. 
Listki, s üaterimr se je izvršilo glasovanje, se 

takoj po izvrženi volitvi uničijo v seji. 

IV. p o g l a v j e . 

Stalnost sodnikov. 
Člen 18. 

Sodniki so nezavisni. Pri izrekanju pravice aiso 
pod ntlfaTrlttttr-obki&tvom, ampak sodijo po zakonih ; 
ter so upravičeni, ocenjati zakonitost izdanih uredb. 

Sodniki soxAYOiem zvanju stalni in nepremestni. 
' Sodniku se ne sme odvzeti njegova služba, niti 

se ne sme odstaviti od elužbe in s položaja zoper 
svojo voljo brez pravnoveljavne sodbe rednih sodišč 
ali pravnoveljavne razsodbe pristojnega disciplin
skega sodišča. 

Sodnika ne smejo tožiti privatne osobo zaradi 
kaznivih dejanj, ki jih je storil zoper nje v sodni
škem delovanju, brez odobritve pristojnega sodišča 
(člen 112. ustave in členi 27. do 34. toga zakona). 

Člen 19. 

(Sodnik se ne sme niti začasno premestiti na drugo 
plačano ali neplačano javno službo brez svojoga pri
stanka in brez odobritve kasacijskega sodišča, razen 
v primeru § 11. zakona o ureditvi sodišč. 

Sodnik se ne sme baviti s poklicem, ki nasprotuje 
časti in dostojanstvu njegovega položaja ali ki ga 
utegne ovirati v vestnem in točnem izvrševanju 
uradnih dolžnosti in spraviti v dvom njegovo nepri
stranost. Ocena o tem pripada personalnemu senatu 
kasacijskega sodišča. 

Člen 20. 

Sodniki nobenega sodišča se ne smejo kandidirati-
za narodne poslance v voJilneni^okrožju^svjDje^teri-^ 
torialne pristojnosti (člen 95., tretji odstavek, zakona 
o državnih urïïîmk'ïïrîn'clen 73. ustave): prav tako 
se ne smejo vobče udeleževati političnih shodov ali 
agitirati v strankarsko namene katerekoli stranko 
izven volilnega okrožja, v katerem se kandidirajo za 
narodne posfance. Za teritorialno pristojnost kasacij
skega sodišča se smatra območje vso države. 

Sodniki, ki se izvolijo za narodne poslance, se 
postavijo na razpoloženje za dobo, dokler traja man
dat, njih mesta pa so popolnijo. 

Sodniki ne smejo v območju svojega sodišča in 
tudi ne v drugem volilnem okrožju izven onega, v 
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katerem se kandidirajo za narodne poslance, sklice
vati javnih strankarskih shodov in se jih udeleževati, 
organizirati in predstavljati političnih strank in sku
pin, vlagati kandidatnih list za občinske, sreske, 
okrožno, oblastne in poslansko volitve ter ne smejo 
biti predstavniki rečenih kandidatnih list. 

Sodniki ne smejo biti kandidirani za elane ob
lastne in sreske skupščine (člena 7. in 107. zakona o 
oblastni in sreski samoupravi). 

Sodnik, ki prekrši predpise tega, člena, se kaznuje 
disciplinski. 

V. p o g l a v j e . 

Premeščanje sodnikov. 
Ölen 21. 

. Sodnik se sme premestiti samo na prošnjo ali po 
! pismenem pristanku. Sodnik sme napredovati samo 
».po pismenem pristanku. 
4 Razen tega se sme sodnik promestiti od enega 
sodišča k drugemu, odnosno postaviti na. razpolo
ženje, če se po zakonodajni poti ukine sodišče, pri 
katerem službuje kot sodnik, ali se predrugači ure
ditev tega sodišča tako, da se sodno območje izpre-
meni in se ustanovi v tem območju novo sodišče ter 
se pokaže potreba, da so porazmesti ali zmanjša šte
vilo sodnikov pri onih so<li.ščih, katerih območje se 
je izpremenilo. 

V primerih, navedenih v dragom odstavku tega 
člena, se postavi sodnik na razpoloženje, če se mu 
ne more dati mesto pri drugem sodišču zato, ker ni 
praznega mosta, a sam ne pristane na to. da bi 
sprejel enako mesto v drugi stroki. 

Sodnik, ki se postavi na razpoloženje, dobiva leto 
dni vse svoje prejemke. Če v tem času ne dobi no
vega položaja, se sme upokojiti. 

Ölen 22. 

Istočasno ne smejo biti pri istem sodišču in tudi 
no skupaj soditi sorodniki po krvi v premi vrsti ka
teregakoli kolena, v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena, po sva.štvu ali po ikrstu («po kršte
nju») do vštete druge stopnje kakor tudi ne svald, 
katerih žene so rojene sestre. 

Öo nastane med sodniki tâko sorodstvo in se ne 
doseže med njimi drug sporazum, se premesti oni 
sodnik, M je provzTOčil sorodstvo; kjer pa takega ni. 
se premesti oni. ki je bil postavljen za to sodišče 
pozneje. 

Öe se takemu sodniku ne more dati mesto pri 
drugem sodišču, in sam ne pristane na to, da bi spre
jel mesto v drugi stroki, se postavi na razpoloženje; 
vendar pa so mu mora dati prvo prazno ustrezno 
sodniško mesto. 

Predpis člena 21., poslednjega odstavka, velja 
tudi tukaj. 

VI. p o g l a v j e . 

Upokojevanje sodnikov. 
Ölen 23. 

Sodnik sme biti v službi do zvršetka 65. leta svo
jega življenja, predsednik in oba podpredsednika 
kasacijskega sodišča kakor tudi predsedniki apela
cijskih sodišč pa do zvršetka 70. leta. Ko dovrše ta 
leta, se upokoje tudi brez svojega pristanka. 

Pred tem rokom se sme upokojiti sodnik samo 
na pismeno prošnjo, če telano ali duševno tako 
oslabi, da ne more izvrševati svoje dolžnosti. 

Pred navedenimi leti se sme izvršiti upokojitev 
samo za kazen po izrečeni razsodbi disciplinskega 
sodišča zaradi dejanja, kaznivega po tem zakonu 
(člen 36., točka 6.). Če pa sodnik broz vednosti no-
posrednjoga starejšine ali brez pristojne odobritve, 
po lastni krivdi, zapusti službo ter se ne javi na dolž
nost v desetih dneh ali se po odmoru ali odsotstvu ali 
premestitvi, odnosno postavitvi na novo zvanje, po 
lastni krivdi ne javi na dolžnost v desetih dneh, od
kar bi se bil moral javiti, izgubi službo po zakonu 
samem. Predlog za to poda personalni senat kasacij
skega sodišča. 

Ölen 24. 
Če sodnik telesno ali duševno tako oslabi, da ne 

more trajno izvrševati svoje dolžnosti, predlaga per
sonalni senat kasacijskega sodišča ministru pravde, 
da ga je treba upokojiti. 

Za ugotovitev sodnikove telesne ali duševne ne
sposobnosti za službo je edini dokaz obrazloženo 
•шепје treh pristojnih zdravnikov, ki jih odredi za 
pregled personalni senat kasacijskega sodišča, če 
ttavoji to mnenje glavni sanitetni svet. 

Člen 25. 

Če je prebil sodnik 30 let v državni službi, se 
mora »pokojiti, ako to zahteva. 

Sodnik, ki se upokoji na svojo prošnjo iz raz
logov, navedenih v členu 23., nima pravice do 
advokature. 

Člen 26. 

Sodnik pridobi pravico do pokojnine ter dobiva 
60 % svoje plače in redne stanarine, ko dovrši 15 let 
službe, ki velja za pokojnino. Glede draginjske do-
klade veljajo odredbe, ki veljajo po zakonu o civil
nih uradnikih. 

Za vsako nadaljnje začeto leto se zviša pokoj-
nina za 2 %, tako da dobiva oni, ki je dovršil 35 služ
benih let, vpoštevnih za pokojnino, kot pokojnino 
celotno plačo in Tedno stanarino z ostalimi prejemki, 
ki jih je imel ob upokojitvi. 

Toda od specialne sodniške doklade, Id jo je pre
jemal ob upokojitvi, dobiva sodnik, če se upokoji, 
ko jo dovrši] najmanj 20 let efektivne službe, 50 % 
specialne sodniške doklade; če se upokoji po do
vršenih 25 službenih letih, dobiva 60 %, po dovršenih 
30 službenih letih 7 0 % te doklade, po dovršenih 
35 službenih letih pa celotno doklado. 

Za pokojnino se šteje tudi čas, ki ga je prebil 
sodnik na razpoloženju. 

VIL p o g l a v j e . 

Odgovornost sodnikov. 
A. Pred rednim sodiščem. 

Člen 27. 
Zaradi dejanj, kazni vili po kazenskem zakonu, 

itorjenih v izvrševanju uradne; dolžnosti, spada eod-
iiik pod sojenje rednih sodišč. 

Rodna sodišča sodijo tudi o povračilu one škode 
državi, ki jo je prizadel sodnik uradoma državljanom 
v slabem namenu ali iz skrajne malomarnosti, če je 
država po členu 18. ustave obsojena, plačati odškod
nino po tožbi privatne osebe za odškodnino. 

Da se uvede preiskava zaradi omenjenih kaznivih 
dejanj, je treba odobritve pristojnega višjega sodišča 
(člen 28., prvi odstavek). 

Vse to velja tudi za osebe, ki niso sodniki po 
tem zakonu, ki pa izvršujejo po zakonu o ureditvi 
sodišč sodniško dolžnost. 

Člen 28. 
Zahtevo za odobritev, da se sme uvesti zoper 

sodnika preiskava zaradi kaznivih dejanj, omenjenih 
v členu 27., prvem odstavku, predloži tožitelj pri
stojnemu apclaeijskemu sodišču, če gre za sodnika 
sreskega sodišča ali predsednikia in sodnika okrož
nega ali trgovinskega sodišča, kasacijskemn sodišču 
pa, če gre za sodnike, predsednika in podpredsed
nika apelacijskega ali kasacijskega sodišča. 

Tožitelj mora imenovati sodnika, katerega toži, 
jasno razložiti, zakaj ga toži, ter predložiti v izvir
niku ali v potrjenem prepisu dokaze o njegovi od
govornosti, kolikor ni teh dokazov v spisih pred
meta, ki je dal povod za tožbo zoper sodnika. 

Če so dokazi priče, mora navesti ime in priimek 
vsake priče, kje biva in o čem bo pričala ta ali ona 
priča.. 

Ta zahteva se predloži v dveh izvodih. 
Če vloži državljan pri sodišču tožbo za odškod

nino zoper državo zaradi škode, ki mu jo je prizadel 
sodnik v izvrševanju uradne dolžnosti, zastara ta 
tožba v devetih mesecih (člen 18. ustave) od dne, 
ko je postal sklep, iz katerega je škoda izšla, pravno
močen: če pa se ta sklep oškodovancu ni vročil ali 
če se je storila oškodba z drugim opravilom ali z 
opustitvijo, od dne, ko je oškodovanec zvedel za 
oŠkodbo. Za dokazovanje te činjenice sme uporabiti 
tožitelj vsa določena dokazila. Sodnik se sme braniti 
zoper to zastaranje v pravdi države zoper njega, do
kler ne postane sklep, s katerim je bil obsojen, 
pravnomočen. 

Ölen 29. 

Pristojno apelacijsko ali kasacijsko sodišče, ki 
se mu je predložila omenjena zahteva, mora odločiti 
po členu 28., ali je dovolj osnov, da. se eodnik obtoži 
pri Tednem sodišču zaradi kaznivega dejanja. 

Člen 30. 

Ko pristojno sodišče prejme to zahtevo, pošlje v 
potih dneh od dne, ko jo je prejelo, njen prepis 
tožencu na odgovor ter mu določi za to rok, ki ne 
sme biti krajši od 20 in ne daljši od 30 dni. 

Ko določeni rok poteče, odloči pristojoo apela
cijsko sodišče v obči, kasacijsko sodišče pa plenarni 
seji, a če se tiče zahteva predsednika in podpredsed
nika apelacijskega) sodišča ali kasacijskega sodišča, 
v redni obči seji o predloženi zahtevi najkesneje v 
desetih dneh. 

Če se naperi v tem primeru zahteva zoper enega 
ali več sodnikov kasacijskega sodišča (člen 28.), od
ločijo o omenjeni zahtevi ostali neprizadeti sodniki 
Če je naperjena zahteva obenem zoper sodnike nižjih 
in višjih sodišč, odloči o njej kasacijsko sodišče v 
plenarni, odnosno redni obči seji (člen 30., drugi 
odstavek). 

Člen 31. 
Če odloči apelacijsko, odnosno kasacijsko so

dišče, da je preiskava zaradi kaznivega dejanja do
pustna, da tožitelju dovolitev za nadaljnje posto
panje ter mu jo priobči po pristojnem okrožnem 
sodišču. 

Če razvidi pristojno apelacijsko sodišče ali kasa
cijsko sodišče, da tožiteljeva zahteva nd dopustna, 
odloči tudi o povračilu stroškov, ako ga je toženi 
sodnik zahteval. 

Člen 32. 

Če odloči -apelacijsko, odnosno kasacijsko sodi
šče, da je zahteva dopustna, se izvrši nadaljnje po
stopanje po predpisih zakona o kazenskopravnem 
postopanju, odnosno zakona o civilnopravnem po
stopanju. 

Če se pokaže, da je treba sodnika pripreti. odnos
no odrediti zoper njega preiskovalni zapor, mora za
htevati tožitelj takoj, po možnosti še pred odrejenim 
priporom, na način, določen v členu 28. tega zakona, 
dovolitev, da se nadaljuj kazensko postopanje. Pri
stojno eodišče odloči o tej zahtevi v petih dneh. 

Člen 33. 

Če se je dala dovolitev, da. je preganjanje za
radi kaznivega dejanja dopustno, «e mora vložiti 
tožba zoper sodnika pri pristojnem rednem sodišču 
v 60 dneh od dne. ko se je vročil tožitelju sklep 
pristojnega apelacijskoga, odnosno kasacijskega so
dišča. 

Tožba za odškodnino se vloži zoper državo 
(člen 18., tretji odstavek, ustave) po rednem civilnem 
postopanju. 

Člen 34. 
Pravica države do tožbe pri sodišču zoper sod

nika za odškodnino po členu 18. ustave zastara v 
treh letih od dne, ko je postala sodba, s katero je 
bila država obsojena na povračilo škode, pravno-
veljavna. 

B. Pred disciplinskim sodiščem. 

Ölen 35. 

Če stori sodnik disciplinsko kaznivo dejanje, se 
kaznuje disciplinski. 

Sodnik se ne sme obsoditi na nobeno disciplinsko 
kazen, dokler ni bil pristojno zaslišan ali pozvan, 
naj se brani po odredbah tega zakona. 

Za disciplinsko kaznivo dejanje se smatra: 
1.) če prekrši sodnik dolžnosti svoje službe; in 
2.) čo oškoduje z vedenjem v službi ali izven 

službe sodniški ugled. 
Odredbe tega zakona o disciplinskih kaznivih 

dejanjih in o postopanju veljajo tudi za sodniške 
]X>močnike, sodi pa jim disciplinsko sodišče, dolo
čeno v členu 37., točki 1.). Za upokojene sodnike 
veljajo glede disciplinske odgovornosti odredbe za
kona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih. 

Člen 36. 
Disciplinske kazni so: 
1.) pismen ukor; 
2.) denarna kazen do trimesečne plače; 
3.) ustavitev napredovanja na višjo plačilno stop

njo za izvestno *dobo, najdlje pa za tri leta; 
4.) premestitev k drugemu sodišču iste stopnje в 

pravico ali brez pravice do povračila selitvenih 
stroškov; 

5.) postavitev na razpoloženje ministru pravde za 
službo v drugi etroki; 

6.) upokojitev brez zmanjšbe ali z zmanjšbo po
kojnine do 20 % za dobo 10 let; 

T.) odpustitev iz službe. Ob dokazanem siroma
štvu se sme priznati odpuščenemu sodniku z isto 
razsodbo vzdrževalnim največ do polovice pokoj
nine, Id bi jo imel, ko bi M upokojen, odnosno nje
govi nedolžni rodbini največ do zneska normalne 
rodbinske pokojnine, Id bi ji pripadala, če bi bu 
obsojeni sodnik umrl. 

Glede denarne kazni sme odrediti disciplinsko 
sodišče samo, v koliko mesečnih obrokih se mora 
plačati. 

Člen 37. 
Disciplinska sodišča so dvoja: 
1.) Za eodnike sresldh, predsednike in sodnike 

okrožnih in trgovinskih sodišč je sestavljeno disci-
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plinsko sodišče is predsednika ali njegovega namest
nika, štirih sodnikov pristojnega apelacijskoga so
dišča, in prav toliko njih namestnikov izmed sodni
kov istega sodišča, 

2.) Za sodnike višjih sodišč in podpredsednike 
apelacijskih sodišč je sestavljeno disciplinsko so
dišče iz predsednika ali njegovega namestnika, 
štirih sodnikov kasacijskega sodišča in prav toliko 
njih namestnikov izmed sodnikov istega sodišča. 

O disciplinskih kaznivih dejanjih predsednikov 
apelacijskih in predsednika in podpredsednikov kasa
cijskega sodišča odloča na prvi in poslednji stopnji 
redna ohča seja kasacijskega sodišča. 

•Ta disciplinska sodišča sodijo sodniku tudi disci
plinska kazniva dejanja, ki jih je storil kot uradnik, 
preden je bil postavljen za sodnika, kakor tudi upo
kojenemu sodniku disciplinska kazniva dejanja, ki 
jih je storil, dokler je bil aktiven sodnik. 

Spore o pristojnosti med disciplinskimi sodišči 
apelacijskih sodišč rešuje disciplinsko sodišče kasa
cijskega sodišča. 

Člen 38. 

Disciplinska sodišča se morajo ustanoviti pri 
apelacijskih sodiščih in kasacijskem sodišču vsako 
leto koncem meseca decembra za naslednje leto. 
(Predsednika in sodnike disciplinskih sodišč kakor 
tudi njih namestnike po točkah 1.) in 2.) člena 37. 
postavi za leto dni kralj z ukazom na predlog mi
nistra pravde na dvojni predlog obče izredne seje 
kasacijskega sodišča. 

Disciplinska sodišča odločajo o vseh disciplinskih 
kaznivih dejanjih z večino glasov. 

Če je stalen sodnik disciplinskega sodišča za
držan, stopi na njegovo mesto namestnik. 

Tožiteljske pravice in dolžnosti v disciplinskih 
stvareh izvršujejo po tem zakonu: pri apelacijskih 
sodiščih višji državni tožitelji, pri kasacijskem so
dišču pa vrhovni državni tožitelj. 

Člen 39. 

Za izključevanje in izločanje članov disciplin
skega sodišča veljajo odredbe zakona o kazensko
pravnem postopanju. 0 izločitvi odloči disciplinsko 
eodižče v tajni seji. Toženi sodnik ima pravico, iz
ločiti po enega sodnika, ne da bi navedel razloge. 

Člen 40. 

Kolikor ne odreja ta zakon kaj drugega, veljajo 
predpisi zakona o kazenskopravnem postopanju tudi 
za postopanje v disciplinskih kaznivih dejanjih. 

Člen 41. 

Minister pravde odreja uradoma ali pa po prejetih 
tožbah, da preiskujejo disciplinska kazniva dejanja 
sodnikov sreskih, okrožnih in trgovinskih sodišč: 
inšpektorji ministrstva pravde ali predsedniki okrož
nih, odnosno trgovinskih sodišč; disciplinska kazniva 
dejanja predsednikov okrožnih in trgovinskih so
dišč in sodnikov apelacijskih sodišč: inšpektorji mi
nistrstva pravde ali predsedniki in podpredsedniki 
apelacijskih sodišč; disciplinska kazniva dejanja 
predsednikov in podpredsednikov apelacijskih sodišč 
in . sodnikov in podpredsednikov kasacijskega so
dišča: predsednik kasacijskega sodišča. Disciplinska 
kazniva dejanja predsednika kasacijskega sodišča 
preiskuje minister pravde. 

Spisi o preiskavah, izvršenih zoper sodnike, se 
predlože neposredno ministru pravde, ki jih pošlje v 
14 dneh višjemu državnemu tožitelju, odnosno vrhov
nemu državnemu tožitelju v nadaljnje poslovanje. 

Višji državni tožitelj, odnosno vrhovni državni 
tožitelj mora poslati spise s svojim predlogom disci
plinskemu sodišču. Ko je disciplinsko sodišče za
slišalo sodnika, zoper katerega se je izvršila pre
iskava, odloči o tem, ali naj se uvede disciplinska 
preiskava ali ne. Odlok mora obsezati vse točke ob-
dolžitve ter mera biti obrazložen. 

Če odloči dieciplinsko sodišče, da disciplinska 
preiskava ni dopustna, ima pristojni višji državni 
tožitelj, odnosno vrhovni državni tožitelj, pravico 
pritožbe mi višje disciplinsko sodišče, odnosno na 
redno občo sejo kasacijskega sodišča. Pritožba se 
vloži v osmih dneh. Zoper odlok, da je disciplinska 
preiskava dopustna, ni pritožbe. 

Sodnik ima pravico, dokler se še preiskuje nje
govo disciplinsko kaznivo dejanje, odrediti brani
telja izmed advokatov, sodnikov ali sodniških po
močnikov. Kolikor se zdi organu, ki mu je poverjena 
preiskava, primerno, »me dopustiti obdolženemu sod
niku in njegovemu .branitelju neomejen ali delen 
pregled spisov o izvršeni preiskavi. 

Člen 42. 

Ko je disciplinsko sodišče odločilo, uvesti disci
plinsko preiskavo, odredi predsednik sodnika, ki za
sliši obdolženega sodnika, izpraša priče, ako je treba, 
pod prisego, ter uradoma preišče vse potrebne okol
nosti in dokaze, potem pa vroči vse spise pristojnemu 
tožitelju, ki poda v 14 dneh disciplinskemu sodišču 
svoje predloge, po katerih naj se preiskava ali do
polni ali ustavi ali pošlje stvar v razpravo; obenem 
navede vse točke obdolžitve. 

Ta odrejeni sodnik ne prisostvuje ustni razpravi 
in reševanju stvari. 

Če je stvar izčrpno preiskana in razvidi disciplin
sko sodišče, da je sojenje dopustno, odloči, da se 
pošlje stvar, tudi ne da bi se uvedla j>reiskava, 
takoj na razpravo. Ta odlok mora biti obrazložen 
ter mora obsezati vse točke obdolžitve in vse, česar 
je troba za razpravo. 

Člen 43. 

Če razvidi disciplinsko sodišče po postopanju, iz
vršenem po členu 42., prvem odstavku, iz vsebine 
preiskovalnih spisov, da je treba disciplinsko posto
panje ustaviti, odloči, da se preiskava ustavi. Zoper 
ta odlok se sme višji državni tožitelj, odnosno 
vrhovni državni tožitelj, pritožiti na višje, disciplin
sko sodišče (člen 41.), če ni predlagal sam, da se 
preiskava ustavi. Ko postane odlok o ustavitvi 
disciplinskega postopanja pravnomočen, se priobči 
obdolženemu sodniku po pristojni službeni poti. 

Če razvidi disciplinsko sodišče, da je, troba pre
iskavo dopolniti, vrne stvar s svojimi pripombami 
vred odrejenemu organu, da postopa po teh pri
pombah. 

Če razvidi disciplinsko sodišči1, da je treba poslati 
stvar na ustno razpravo, izda o tem pismen odlok. 
Zoper ta odlok kakor tudi zoper odlok pu členu 42., 
tretjem odstavku, ni pritožbe. Ko sodišče tožencu 
priobči ta odlok, mu vroči tudi imenik sodnikov pri 
razpravi. 

Tožitelj in toženec imata pravico, v osmih dneh 
od ilne. ko si- ji- odlok vročil, pregledati spise, po
dati nadaljnje predloge in navesti novo dokaze. 
Dopustnost teh predlogov in dokazov oceni disciplin
sko sodišče; zoper to ni pritožbe. Ko poteče ta osem
dnevni rok, odredi predsednik dan razprave, ter po
zove državnega tožitelja, toženca in njegovega brani
telja kakor tudi potrebne priče in izvedence, obenem 
pa izda druge naredbe, ki so potrebne za nemoteno 
izvršitev razpravo. 

Člen 44. 

Če smatra disciplinsko sodišče bodisi na zahtevo, 
bodisi uradoma, da je treba zaslišati pričo ali pre
skrbeti drugo sredstvo, da se stvar razjasni, tega 
pa ni mogoče izvesti pred odrejeno razpravo, se raz
prava preloži. 

Razprava je ustna in tajna; vendar pa sme to
ženec zahtevati, naj ji prisostvujejo tri osebe, ki jih 
odredi sam. 

Razprava se začne s čitanjem odloka, po katerem 
se je poslala disciplinska stvar na razpravo (člen 42., 
tretji odstavek, in člen 43.. tretji odstavek), ter se 
vrši po predpisih zakona r kazenskopravnem po
stopanju. 

Če toženi sodnik, najsi je prejel poziv o pravem 
času, ne pride k razpravi in ne opraviči izostanka, 
se izvrši razprava in izreče razsodba tudi brez njega, 
ko se je prečital njegov zagovor, če je bil vročen 
ali če že obstoji v spisih. 

Člen 45. 

Disciplinsko sodišč« se posvetuje v tajni seji ter 
sodi po svobodnem prepričanju, dobljenem pri ustni 
razpravi. 

Z razsodbo se toženi sodnik oprosti kot nekriv 
ali pa proglasi za krivega in obsodi na disciplinsko 
kazen. Razen na kazen se obsodi toženec tudi na po
vrnitev stroškov., prouzročenih z disciplinskim po
stopanjem: drugače pa trpi stroške država, Brani
teljeve) nagrado plača vselej toženec sam. 

Razsodba se takoj razglasi ustno z razlogi vred 
ter se pošlje najkesneje v osmih dneh višjemu, držav
nemu tožitelju, odnosno vrhovnemu državnemu toži
telju. 

Če toženi sodnik umrje, preden postane disciplin
ska razsodba pravnomočna, se postopanje ustavi. 

Člen 46. 

Zoper razsodbo, ki jo je izreklo disciplinsko so
dišče apelacijskega sodišča, je dopusten priziv na 
disciplinsko sodišče kasacijskrga sodišča, zoper raz
sodbo, ki jo je izreklo disciplinsko sodišče kasacij
skega sodišča na prvi stopnji, pa na redno občo sejo 
kasacijskega sodišča. 

Priziv sme vložiti pristojni tožitelj in toženec ali 
njegov branitelj v osmih dneh od dne, ko se je raz 
sodba vročila. V tom roku imata toženec in njegov 
branitelj pravico, pregledati spise disciplinskega 
predmeta. Priziv se odda onemu disciplinskemu so
dišču, ki je izreklo razsodbo. 

č e pa se glasi raxsodba na kazen iz točk 3.) 
do 7.) člena 36., so mora poslati uradoma višjemu 
disciplinskemu sodišču, odnosno redni obči seji kasa
cijskega sodišča, najsi ni ne toženec ne tožitelj vložil 
priziva. 

Višje disciplinsko sodišče sme razsodbo, zoper 
katero se jo vložil priziv ali ki jo pretresa uradoma, 
odobriti1, razveljaviti ali predragačiti. Vendar pa višje 
disciplinsko sodišče ne sme izpreminjati razsodbe 
nižjega disciplinskega sodišča na toženčevo škodo, 
če ni vložil tožitelj priziva. 

Ko višjo disciplinsko sodišče na priziv ali ura
doma pretrese razsodbo nižjih disciplinskih sodišč, 
odloči v tajni seji. 

člen 47. 

Ko postane razsodba, s katero je toženi sodnik 
obsojen na disciplinsko kazen, pravnomočna, jo 
pošlje predsednik disciplinskega sodišča prve stopnje 
ministrstvu pravde in neposrednjemu starejšim ob
sojenega sodnika, da se vpiše v njegov uslužbenski 
list; obenem pa odredi, česar je treba. da. pristojno 
oblastvo izvrši kazen. 

Člen 48. 

Po triletnem neprikornem službovanju od dn ;, 
ko je bila obsodba izrečena, sme zahtevati sodnik od 
disciplinskega sodišča, ki ga je obsodilo na poslednji 
stopnji, naj se iz njegovega uslužbenskega listo iz
briše" kazen pismenega ukora.. Zoper odlok tega, so
dišča ni pritožbe. 

Člen 49. 

Disciplinsko sodišče sine skleniti tako pri odlo
čanju, ali naj se uvede disciplinska preiskava, kakor 
tudi med disciplinskim postopanjem, bodisi na toži-
teljev predlog, bodisi uradoma, v tajni seji, da. so 
sodnik začasno odstrani ud službe, če razvidi po 
značaju ali teži disciplinskega kaznivega dejanja, da 
bi bilo za državno službo škodljivo, ko bi se obdržal 
v službi, dokler so no presodi kaznivo dejanie, s 
čimer se pravnomočno dovrši disciplinsko posto
panje. 

Ta pravica pripada, disciplinskemu sodišču tudi 
takrat, kadar se uvede zoper sodnike in sodne po
močnike kazensko postopanje ali odredi njih pripor 
zaradi dejanj, kaznivih po občem kazenskem zakonu. 

Zato imajo kazenska sodišča dolžnost, takoj ob
vestiti neposrednjega starejšino obdolžene osobe, 
zoper katero uvedejo kazensko postopanje; ali ki jo 
denejo v pripor ali v preiskovalni zapor. Starejšina 
mora to takoj sporočiti pristojnemu apelacijskomu 
sodišču. 

Če se uvede zoper sodnika kazenska preiskava 
zaradi hudodelstva ali zaradi pregreška, da je raz-
žalil кта!ја, ali zaradi pregreška iz brezčastnih na
gibov, so mora odrediti njegova začasna odstranitev 
od službe. 

. Člen 50. 

Zoper sklep, s katerim disciplinsko sodišče izreče 
ali odobri začasno odstranitev od službe, se sme pri
tožiti sodnik, zoper sklep, s katerim disciplinsko 
sodišče odkloni predlog tožiteljev, da se odredi za
časna odstranitev od službe, pa višji državni tožitelj, 
odnosno vrhovni državni tožitelj, na višje disciplin
sko sodišče (člen 41.). Pritožbo je treba vložiti v 
treh dneh. 

Redna obča seja kasacijskega sodišča kot disci
plinsko sodišče odloča tudi v takih primerih na prvi 
in poslednji stopnji. 

Začasna odstranitev od službe prestane najkes
neje s pravnomočno razsodbo, s katero se tožence 
oprosti kot nekriv. 

Člen 51. 

Disciplinsko sodiščo sme, izreči s sklepom, s ka
terim odredi sodnikovo začasno odstranitev od služ
be, da so mu za čas, dokler traja začasna odstranitev, 
ustavi tretjina plače. Iz ustavljenega dela plače so 
poravnajo po dovršenem postopanju stroški disci
plinskega postopanja, če se sodnik obsodi. 

Če se sodnik oprosti, se mu inora pridržana pi^-ča 
takoj izplačati. 

Člen 52. 

Če se ugotovi v disciplinskem postopanju, da 
gre tudi za dejanje, kaznivo po občem kazenskem 
zakonu, se disciplinsko postopanje, ko je bil zaslišan 
tožitelj, prekine, spisi pa se pošljejo pristnjn м ш 
rednemu sodišču y nadaljnje zakonsko postopanje. 

»lä&SS-Lfc.- -'#.: . iBa.f'ü.i,' 
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Dokler so vodi postopanje pri kazenskem sodišču, 

ni dopustno disciplinsko postopanje. Ko postane 
sodba kazenskega sodišča pravnomočna, so pošljejo 
spisi v postopanje pristojnemu disciplinskemu so
dišč*. 

Člen 53. 
Öe otosodi kazensko sodišče sodnika na kavwn, s 

katero je združena po zakonu samem ali po obsodbi 
izguba službe, izreče pristojno disciplinsko sodišče 
brez preiskovanja razsodbo o odpustitvi iz službe ter 
to sporoči pristojnemu oblastvu in ministru pravde, 
da se prejemki ustavijo, ako ni izrečeno v razsodbi 
kaj drugega (člen 36., točka 7.). 

Člen 54. 

Ce se obsodi sodnik s sodbo kazenskega sodišča 
na drugo kazen ali se obtožbe oprosti, sporoči to nje
gov neposrednji starejšina ministru pravde, ki odloči, 
ko je zaslišal višjega državnega tožitelja, odnosno 
vrhovnega državnega tožitelja, ali naj se dotični 
sodniki kroči disciplinskemu sodišču. 

Člen 55. 
Povračilo škode, ki bi jo prizadel sodnik komu s 

prekršitvijo dolžnosti svoje službe, se pri disciplin
skem postopanju no more zahtevati. 

Člen .56. 
Na zahtevo ministra pravde odioči pristojni per

sonalni senat kasacijskega sodišča, ali je kaj zakon
skih osnov, da se proglasi mesto izvestnega sodnika 
za izpraznjeno v primerih, v katerih določa lako za
konsko posledico ta zakon (člen 23., tretji odstavek). 

Člen 57. 

Ministor prayde nadzira izvrševanje disciplinskih 
razsodb. 

Ce бе glasi razsodba disciplinskega sodišča tako, 
da. je treba sodnika premestiti, se izvrši ta premesti
tev na način, naveden v tretjem odstavku člena 22., 
7. dostavkom, da mora sprejeti sodniik enako izpraz
njeno mesto, ki se mu podeli. 

Člen 58. 

Disciplinska kazniva dejanja, ki imajo poleg 
disciplinske odgovornosti za posledico" kazensko od
govornost zaradi hudodelstva ali zaradi pregreška 
iz brezčastnih nagibov, zastarajo čez 30 dni. Ostala 
disciplinska kazniva dejanja zastarajo čez tri leta. 

Pravica, pokreniti disciplinsko postopanje zaradi 
teh poslednjih kaznivih dejanj, zastara pred reče-
nimi tremi leti, če ni odredil minister pravde, od
nosno starejšina sodišča (člen 41.), v enem letu od 
dne, ko je zvedel za ta kazniva dejanja, da so po-
kreni zaradi njih disciplinsko postopanje. 

Z vsakim opravilom o preiskavi disciplinskega 
kaznivega dejanja se prekino rok zastaranja in to 
•začne teči šele od poslednjega opravila. 

S podano ostavko aH z zahtevo pokojnine se ne 
ustavi nadaljnje postopanje in sojenje disciplinskega 
kaznivega dejanja. 

Člen 59. 
Če zahteva obsojeni sodnik ali, če umrje, njegova 

rodbina ali višji državni tožitelj, odnosno vrhovni 
državni tožitelj, zaradi pozneje pribavljenih novih 
dokazov obnovo disciplinskega postopanja, odloči 
disciplinsko sodišče, ki je izreklo prejšnjo razsodbo, 
po izvršeni naknadni preiskavi, kolikor je potrebna, 
predhodno o tem, ali je taka zahteva dopustna. Ce 
razvidi, da je dopustna, izda, ko jo postopalo po 
členu 42. in naslednjih členih, nov odlok o disciplin
skem kaznivem dejanju. Če se zahteva za obnovo 
disciplinskega postopanja' zavme, je dopustna pri
tožba na višje disciplinsko sodižče v osmih dneh 
-od dne. ko se je odlok vročil. 

VIO. p o g l a v j e . 

Nadzorstvena pravica. 
Člen 60. 

Trhovno nadzorstvo nad poslovanjem, sreskih, 
•okrožnih in trgovinskih sodišč vrši minister pravde 
po etalnih sodnih inšpektorjih. 

Stalni sodni inšpektorji imajo dolžnost, po na
vodilih ministra pravde izredno pregledovati sodišča 
ter podajati o njih poslovanju in o stanju pri sodišču 
poročila tako ministru pravde kakor tudi kasacij-
ekem* sodišču. Natančnejše odredbe o pravicah in 
dolžnostih stalnih sodnih inšpektorjev predpisuje 
uredba o sodnem poslovniku. 

Minister pravde sme dodeljevati stalnim sodnim 
inšpektorjem tudi druge administrativne posle mini
strstva pravde. 

Za stalne sodne inšpektorje se smejo postavljati 
pravniki, ki imajo pogoje iz člena 3., drugega in 
tretjega odstavka. 

Stalnih sodnih inšpektorjev je pet. Sodni inspeku 
torji imajo čin, plačo, sodniško doklado in ostale 
prejemke sodnikov apelacijskoga sodišča. 

Stalne 6odne inšpektorje izvoli obča seja kasacij
skega sodišča izmed kandidatov, prijavljenih na na
tečaj, Id ga razpiše minister pravde v «Službenih 
Kovinah». 

Za vsako izpraznjeno mesto stalnega sodnega 
inšpektorja izvoli kasacijsko sodišče v redji obči 
seji štiri izmed prijavljenih kandidatov, od katerih 
predlaga minister pravde enega kralju v potrditev. 

Odredbe toga zakona o stalnosti, odgovornosti, 
upokojevanju in disciplinskih kaznih veljajo tudi za 
stalne inšpektorje. 

TX. p op,' 1 a v j e. 

Sodniške plače. 
Člen 61. 

Sodniki sreskih, okrožnih in trgovinskih sodišč 
se postavljajo s položajno plačo, ki jo imajo urad
niki 6. skupine I. kategorije po zakonu o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih z dne 
31. julija 1923., ter napredujejo v 5. skupino čez štiri 
leta od te postavitve, v 4. skupino čez pet let od tega 
napredovanja, v 4. skupino a) čez štiri leta od tega 
napredovanja in v 3. skupino čez pot let od tega na
predovanja •— s položajno plačo teh skupin, samo 
da napredujejo sodniki sreskih sodišč v 3. skupino 
po dovršenih 22 službenih letih. 

Starejšine sreskih sodišč imajo isto plačo kakor 
sodniki teh sodišč po letih sodniške službe. 

Predsedniki okrožnih in trgovinskih sodišč in 
sodniki apelacijskih sodišč se postavljajo s položajno 
plačo, ki jo imajo civilni uradniki 4. skupino I. kate
gorije, ter napredujejo čez dovršenih 14 let sodniške 
službe v 4. skupino a), čez štiri leta, prebita na pred
sedniškem položaju ali na položaju apelacijskoga 
sodnika, ali čez 18 let sodniške službe v 3. skupino 
s položajno plačo te skupine. Sodniki nižjih sodišč 
s 3. skupino, ali s 4. skupino a) se postavljajo za 
sodnike apelacijekega sodišča in predsednike okrož
nih in trgovinskih sodišč z isto skupino. 

Podpredsedniki apelacijskih sodišč se postavljajo 
s položajno plačo 3. skupine 1. kategorije ter napre
dujejo čez štiri leta, dovršena na tern položaju, v 
3. skupino a). Sodniki apelacijskih sodišč in pred
sedniki okrožnih in trgovinskih sodišč napredujejo 
čez osem let, prebitih na tem položaju, prav tako v 
3. skupino a). 

Predsedniki apelacijskih sodišč, sodniki kasacij
skega sodišča in podpredsednika kasacijskega so
dišča so postavljajo s položajno plačo 2. skupine 
I. kategorije. Čez štiri leta, dovršena na- tem polo
žaju, napredujejo v 2. skupino a). 

Predsednik kasacijskega sodišča ima plačo držav
nega podtajnika. 

Glede osnovne plače veljajo za vse zgoraj ome
njene osebe kakor tudi za sodniške pomočnike pred
pisi zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Če se postavi sodnik (člen 1.) s položaja, ki je 
po plači enak položaju, na katerega se postavi, se 
vštejejo leta, ki jih je prebil na poslednji prejšnji 
plači, za prestop, v višjo skupino na novem položaju. 
Za višjo skupino se šteje tudi oni čas, ki ga je prebil 
sodnik na razpoloženju, če se vrne v državno službo. 

Člen 62. 

Položajne plače sodnikov, podpredsednikov in 
predsednikov sodišč za 2. skupino a), za 3. skupino a) 
in za 4. skupino a), ki so določene v členu 61. tega 
zakona, znašajo na leto: 

za 2. skupino a) 45.000 Din; 
za 3. skupino a) 39.000 Din; 
za 4. skupino a) 18.000 Din. 

Člen 63. 
Sodni pripravniki imajo položajno plačo 9. sku

pine I. kategorije z osnovno plačo, ki jim pripada po 
službenih letih po zakonu o civilnih uradnikih. 

Pristavi sreskih, okrožnih in trgovinskih sodišč 
imajo položajno plačo 8. skupine z osnovno plačo, 
ki jim pripada po službenih letih po zakonu o civil
nih uradnikih. Ko dovrše na tem položaju pet služ
benih let, napredujejo v 7. skupino. 

Tajniki okrožnih in trgovinskih sodišč imajo pla
čo 7. skupine z osnovno plačo, ki jim pripada po 
službenih letih po zakonu o civilnih uradnikih. 

Tajniki apelacijskih sodišč in kasacijskega sodišča 
imajo plačo sodnikov okrožnih sodišč, samo da smejo 
imeti tajniki 3. skupine le pri kasacijskem sodišču. 

Člen 64. 
Sodnikom, omenjenim v členu 61., in sodniškim 

pomočnikom, omenjenim v členu 63., pripada stana
rina po zakonu o civilnih uradnikih in ostalih držav
nih uslužbencih. 

Kolikor niso službena razmerja, pravice in dolž
nosti sodnikov in sodniških pomočnikov urejene s 
tem zakonom ali z drugimi zakoni, veljajo tudi za
nje predpisi zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Člen 65. 
Poleg plače in stanarine se določa sodnikom in 

sodniškim pomočnikom posebna sodniška doklada, 
in sicer: 

sodniškim pripravnikom po 200 Din na mesec; 
pristavom, tajnikom okrožnih in trgovinskih so

dišč po 600 Din na mesec; 
sodnikom sreskih, okrožnih in trgovinskih sodišč 

in tajnikom višjih sodišč po 1000 Din na mesec, sod
nikom okrožnih in trgovinskih sodišč pa po dovršenih 
14 letih sodniške službe po 1500 Din na mesec; 

starejšinam sreskih sodišč po 1200 Din na mesec; 
predsednikom okrožnih in trgovinskih sodišč in 

sodnikom apelacijskih sodišč po 2000 Din na mesec; 
podpredsednikom apelacijskih sodišč po 2500 Din 

na mesec; 
predsednikom apelacijskih sodišč in sodnikom 

kasacijskega sodišča po 3000 Din na mesec; 
podpredsednikoma kasacijskega sodišča po 3500 

Din na mesec; in 
predsedniku kasacijskega sodišča 4000 Din na 

mesec. 
X. p o g 1 a v j e. 

Odsotstvo. 
Člen 66. 

Odsotstva od dolžnosti ee dajo samo v nujni 
potrebi. 

Predsedniki in starejšine sodišč smejo dajat; od
sotstva sodnikom in sodniškim pomočnikom svojega 
sodišča do vštetih 5 dni, med katere se ne šteje dan 
za potovanje. 

Minister pravde sme odrediti starejšine sodišč, ki 
dovoljujejo odsotstva od 6 do 10 dni; odsotstva, 
daljša od 10 dni, pa dovoljuje minister pravde. 

XI. p o g l a v j e . 

Čin sodnikov. 
Člen 67. 

Čin med sodniki odrejajo položaji, omenjeni v 
členu 61.; med sodniki istega položaja pa odreja cm 
plača. Če so položaji in plače enake, je po činu sta
rejši опц ki je.prišel prej na položaj, odnosno na 
plačo enakih položajev. 

Ce dobita dva ali če dobi več sodnikov z ukazom 
z istega dne enake položaje, odnosno enake plače, je 
po činu starejši oni, ki ima več let državne službe; 
ob enakem številu let državne službe odloči večje 
število let sodniške službe, če pa bi bilo tudi to 
enako, odloči doba starosti. 

Vse spore o činu rešuje starejšina dotičnega во-
dišča. Zoper njegov odlok je dopustna pritožba na 
personalni senat kasacijskega sodišča. 

Obči seznamek aktivnih sodnikov in sodniških 
pomočnikov se sestavi po tako določenem činu ter 
se vodi v ministrstvu pravde; en njegov prepis pa se 
pošlje kasacijskemu sodišču. 

ХЛ. p o g l a v j e . 

Prehodne in končne odredbe. 
ölen 68. 

Minister pravde izvrši prevedbo sodnikov in sod
niških pomočnikov po tem zakonu dne 1. aprila 1929. 
po službenih letih, ki jih bodo imeli na ta dan. 

Za čas sodniške položajne službe se mora radu
niti oni čas, ki jim je priznan po položajni plači po 
zakonu o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih, odnosno po členu 1. uredbe o razvrstitvi za 
resort ministrstva pravde, in sicer po odbitku treh 
let za pripravljalno službo. Če so dobili sodniški po
ložaj pred tem triletnim rokom, se jim odbije ва. 
pripravljalno službo ta krajši rok. 
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Sodniki nižjih in tajniki -višjih sodišč, ki bi se 

»ora l i prevesti dno 1. aprila 1929. v nižjo skupino, 
obdrže skupino, ki jo imajo; toda za nadaljnje na
predovanje morajo izpolniti zgoraj določene roke. 

Minister pravde odloča o vseh vprašanjih glede 
položajnih in osnovnih plač; zoper njegove odloke 
je dopustna pritožba na državni svet. 

Minister pravde rešuje tudi druga sporna vpra
šanja glede sodnikov, kolikor ne spadajo ta vpra-
sanja v področje sodišč. Zoper njegov odlok je vse
lej dopustna pritožba na državni svet. 

Člen 69. 

Sodnim pristavom in tajnikom, ki so izvrševali 
stalno po dosedanjih zakonih sodno oblast brez na
slova «sodnik» kot sodniki z opravljenim sodniškim 
izpitom, se štejejo ta leta za sodniška, tako da se 
prevedejo dne 1. aprila 1929. po odredbah iz člena 68. 
tega zakona na sodniški položaj. 

Člen 70. 

Ukinja se položaj inšpektorjev ministrtva pravde, 
določen s členom 27. zakona o sodnikih za kraljevino 
Srbijo z dne 4. marca 1911.; sedanji inšpektorji, po
stavljeni po tem zakonu, pa se dajo na razpoloženje 
ministru pravde. 

Člen 71. 

Opravljanja sodniškega izpita so oproščeni oni, 
ki so sodniki in tajniki višjih sodišč ob času. ko 
stopi ta zakon v veljavo. 

Dokler se ne izenačijo zakoni o sodnem posto
panju za vso kraljevino, ustanovi minister pravde 
po dosedanjih predpisih komisije za opravljanj« sod
niških izpitov za vsako poedino pravno območje. 

Sodniški izpit kandidatov je obenem advokatski 
izpit in o b r a t n a 

Dokler se ne izenačijo sodni zakoni, opravlja 
kandidat sodniški izpit iz zakonodajstva, ki velja 
dandanes v sodnem območju, kjer službuje, in po
staviti se sme za sodnika samo v onem sodnem ob
močju, iz Cigar zakonodajstva je opravil izpit. 

Člen 72. 

Za pridobitev kvalifikacije po členu 3. tega za
kona se uvažuje enako kakor sodniška služba služba 
pri pravosodnih oddelkih prejšnjih pokrajinskih uprav 
(deželnih vlad) kakor tudi služba tajnikov ali od-
sekovnih šefov, državnega pravobranilstva in tem 
enakih uradnikov državnih zastopništev, načelnikov 
državnega pravobranilstva in njih namestnikov, ki 
imajo 6 let sodniške službe in sodniški izpit. 

Člen 73. 

Sedanji pisarji in tajniki sodišč prve stopnje, 
avskultanti, pravni praktikanti in beležniki, ki so 
dovršili kot redni slušatelji pravno fakulteto in opra
vili izpite, a nimajo sodniškega izpita, imajo do
sedanjo plačo, doklado in ostale prejemke, dokler 
ne opravijo sodniškega izpita. Cas službovanja, do
ločen v členu 8. za opravljanje sodniških izpitov, se 
jim šteje za prebitega pri kateremkoli sodišču. 

Olen 74. 

Vsi oni predmeti glede disciplinskih kaznivih de
janj sodnikov in sodniških pomočnikov, ki ostanejo 
nedovršeni v času, k o se sestavljajo edinstveno kasa-
cijsko sodišče in nova apelacijska sodišča, se morajo 
rešiti po tem zakonu. 

Cien 75. 

Minister pravde se pooblašča, da izda posebno 
uredbo o ocenjanju sodnikov in sodniških pomoč
nikov. Člani višjih sodišč in predsedniki okrožnih 
sodišč se ne ocenjajo. 

Člen 76. 

Postavljeni predsednik in postavljena podpred
sednika kasacijskega sodišča predsedujejo, dokler 
se ne izenačijo sodni zakoni, v enem izmed oddelkov 
onega pokrajinskega najvišjega sodišča, ki so mu 
pripadali pred postavitvijo. 

Člen 77. 

Dokler se ne ustanovi državno tožiteljstvo (dr
žavno odvetništvo) za vso kraljevino, izvršujejo pra
vice in dolžnosti višjih državnih tožiteljev (višjih 
državnih odvetnikov) v disciplinskih stvareh sodniki 
apelacijskega eodišča, ki jih odredi obča seja apela-
cijskega sodišča. Dolžnosti vrhovnega državnega to-
žitelja (vrhovnega državnega odvetnika) pa izvršuje 
oni sodnik kasacijskega sodišča, ki ga odredi obča 
seja dotičnoga oddelka kasacijskega sodišča. 

Člen 78. 

Dokler se ne izenačijo sodni zakoni, voli stalne 
sodne inšpektorje vsak poedini oddelek kasacijskega 
sodišča za svoje sodno območje. 

Člen 79. 

Svetniki apelacijskih sodišč, ki se zatečejo na 
dan, ko stopi ta zakon v veljavo, pri nižjih sodiščih 
v Sloveniji in Dalmaciji, se izenačijo glede plače in 
sodniške doklade s sodniki apelacijskih sodišč. 

Člen 80. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 
podpiše, obvezno moč pa dobi dne 1. aprila 1929.; 
takrat izgube moč vsi zakoni, ki so veljali doslej 
v poedinih oblastih in se nanašajo na predmete, ure
jene s tem zakonom. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 24. septembra 1928.; 
št. 61.660. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister za notranje 

posle: 
d r . A. K o r o š e c s. r. 

(Podpisi 
vseh ostalih ministrov.) 

Minister p r a v d e : 
M. A. Vujlčić s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde : 

N . A. Vujičić s. r. 

L. S. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

iS. bi. 3676. 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o d n e v n i č a r j a , ki bo oprav

ljal služiteljeko in vratarsko dolžnost pri velikem 
županu ljubljanske oblasti v Ljubljani proti mesečni 
plači do na/več 1000 dinarjev in s prostim stano
vanjem. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože o s e b n o najkeeneje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 & 
v tajništvu velikega župana ljubljanske oblasti v 
Ljubljani. 

Prošnjam je treba priložiti: krstni list, domov
nico, nravstveno izpričevalo, izpričevalo o šolski iz
obrazbi in dosedanjem poklicu kakor tudi uradno-
zdravniško izpričevalo o fizični sposobnosti za slu-
žiteljake in vratarske posle. 

Ob enakih pogojih prosilcev se bodo vpoštevali 
predvsem upokojeni orožniki ali policijski stražniki, 
ki imajo za razpisano mesto potrebno fizično spo
sobnost. 

V L j u b l j a n i , dne 16. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec a.r. 

L. št. 927. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

o d dne 1 . do dne 7. decembra 1928. 
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Skapina tifninib boleinL 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kočevje . . . . 

i Ktâko 
! Litija 
i Ljubljana, srez . 
': Ljubljana, mesto 
I Novo mesto . . 

Radovljica . . . 
Skupaj . 

4 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

14 
1 
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Griia. — Dyeeaterta. 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

1 

22 

I 2 
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Ôkrlatinka, — Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
4 

13 
2 

11 
13 

1 
10 
55 

2 
1 

4 

7 

2 

4 

1 

1 

1 

13 
2 

11 
14 
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OSpiee. MerbilU. 
Kranj . . 
Kočevje . 
Logatec . 
Radovljica 

3 
1 

i 
5 

2 

i 

3 

4 i . 
1 1 • 
. 1 . 
• i • 
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Skupaj 

Darica. — Dipbteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kamnik 
Kranj 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Skupaj . 16 

1 
1 
5 
I 
1 

Sen. — Erysipel««. 
Brežice . . . . 
Krško 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

3 
2 
2 
7 

. 
. 

1 

1 

» 
. 
. 
. 

10 

e 
Vranlëai prisad. — Anthrax. 

Kranj | . | 1 | . | . \ l 
V L j u b l j a n i , dne 13. decembra 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 1021/1. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov« 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo v 

Ljubljani je čr^an dr. Velimir C o v i 6, zdravnik v 
Topolščici, ker je preimeščen k dispanzerju v Banji-
luki. 

V M a r i b o r u , dne 7. decembra 1928. 

P o odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Juretko e. r. 

P. br. 6601/13—28. 1—8 

Razpis stalnih učiteljskih slnib 
v mariborski oblasti. 

Na osnovnih šolah v mariborski oblasti eo raz
pisane stalne učiteljske službe. 

Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, naj vlože 
prosilci (prosilke) pri svojem šolskem upravitelju 
n a j k e e n e j e d o d n e 1 0 . j a n u a r j a . 1 9 2 9. 

Popolni razpis učiteljskih služb glej v Uradnem 
listu 116 z dne 14. decembra 1928. 

V M a r i b o r u , dne 8.decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Vet. br. 869/54. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 1 7 . d e c e m b r a 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov eo natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Ferketinec in Podturen po 
1 dvorec). Prelog: Dekanovec (Novakovec 1 dvorec). 

»--•afiLt: 
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Celje: Velika Pirešica (Studenci 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u S 6 a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 

Zgornja Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Žalec 1 dvorec). Čakovec: Čakovec, 
trg (Čakovec, trg, 2 dvorca). Dolnja Lendava: Dolga 
vas (Dolga vas 1 dvorec). Ljutomer: Hrastje-Mota 
(Hrastje 1 dvorec). Maribor, desni breg: Cigonce 
(Cigonce 1 dvorec), Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lov
renc 6 dvorcev), Reçenjaik, (Recenjak 1 dvorec). Pre-
valje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec). Ptuj: Mez-
govci (Mezgovci 18 dvorcev), Sv. Lovrenc v Sloveu-
skih goricah (Mostje 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Žalec (Vrbje 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: 

Kostrivnica (Zgornja Kostrivnica 1 dvorec), Sladka 
gora (Ložanska vas 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 17. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi upravnega sodišča 
za Slovenijo s Prekmurjem. 

Preds. 274/Зс—28. з-з 
Razpis. 

Pri upravnem sodišču za Slovenijo s Prekmurjem 
V Celju se odda s l u ž i t e l j s k o m e s t o . 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane in pravilno 
kolkovane prošnje (prošnja 8 kolkom za1 5 Din, pri
loge pa s kolkom za 2 Din) najkesneje do dne 
i, j a n u a r j a 1 9 2 9. pri podpisanem predsed-

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo pri
ložiti prošnji vse dokumente, naštete v členu 12. 
uradniškega zakona. 

Ker mora vršiti služitelj ponajveč fizična dela, 
še bodo vpoštevali predvsem oni prosilci, ki so 
močni in krepkega zdravja. 
Upravno sodišče za Slovenijo s Prekmurjem v Celju, 

dne 8. decembra 1928. 

S 14/28—39. 2446 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franc F e r l i č , posestnik v Vo

lala št. 14, pošta Trata pri Poljanah nad SkofjoLoko. 
Konkurs, ki je bil razglašen s sklepom орг. š t 

S 14/28—3 o prezadolženčevi imovini, je po § 167. 
k. r. odpravljen, ker so temu pritrdili vsi upniki. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek tli., 
dne 7. decembra 1928. 

8 14/28—10. 2446 

Potrditev prisilne poravnave. 
Potrjuje se poravnava, sklenjena dne 26. novem

bri 1928. med konkurznim dolžnikom Antonom B u 
č a r j e m , trgovcem v Brežicah, in njegovimi upniki 
тл 20 % njih terjatev, plačljivih do dne 15. februarja 
1929. 
j. Za točno izvršitev jamčita Štefanija Bučar in 
Marijan Treppo, tvorničar — oba v Brežicah. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 5. decembra 1928. 

S 20/28—3. • , 2465 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Maksa P l a u e n , 

trgovca'z delikatesami v Ptuju. 
Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik dr. Ale

ksander Poznik, predstojnik' okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Upravnik mase; dr. Ivan Fermevc, odvetnik v 
rimu. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ptuju 
dne 2 4. d e e e m b r a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1. f e b r u a r j a 1 9 2 9. Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 14. f e b r u 
a r j a 19 2 9. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 15. decembra 1928. 

Cg la 691/28—2. • 2444 

Oklic 
Franc Marinčič, posestnik v Bezeni, je vložil 

zoper Franca V o d o p i v c a , posestnika v Bezeni 
št. 38, tožbo zaradi izpolnitve pogodbe s pripadki. 

Prvi naroki za ustno razpravo se je določil na dan 
17. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je sedanje bivališče Franca Vodopivca ne

znano, se mu postavlja za skrbnika dr. Karel Škapin, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 11. decembra 1928. 

2474 Nzk. Kupšinci/1. 

Razglas o napravi nove zemljiške knjige. 
Poizvedbe na licu mesta zaradi naprave nove 

zemljiško knjige za katastrsko občino Kupšince se 
prično dne 7. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 
v občinski pisarni kupšinške občine. 

Vsi posestniki nepremičnin, ležečih v navedeni 
katastrski občini, in vse druge osebe, ki jim je iz 
pravnih razlogov do tega, da se poizvedo posestne 
razmere, lahko pridejo in povedo vse, kar utegne 
pojasniti in varovati njih pravice. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek VI., 
dne 18. decembra 1928. 

E 627/28—8. 2447 

Dražbeni oklic 
Na predlog Ane S v a š n i k o v e, preužitkarice 

v Travi št. 29, ki jo zastopa dr. Hans Arko, odvetnik 
v Kočevju, bo dne 19. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Trava, in sicer saiiio zavezani stranki 
lastne polovice vi. št. 28: hiša št. 29 v Travi s sked
njem, kolnico in pripadajočimi zemljišči (njive, trav
niki, pašniki in gozdi) v skupni, izmeri 10 ha 27 a 
72 m2 in solastninskimi pravicami do ^stinke vL 
št. 49. katastrska občina Trava (1 njivska, 1 trav
niška, 14 pašniškui in 1 gozdna parcela v skupni 
izmeri 51 ha 69 a 32 m'-'), cenilna vrednost, po od
bitku bremen, ki jih je prevzeti brez zaračuna na 
najvišji ponudek, 9594 Din, najmanjši ponudek 6392 
Din. Vadij: 960 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 

dne 20. novembra 1928. 

E 796/28—13. 2409 
Draìbeni oklic 

Dne 14. j a n u a r j a 192 9. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Zagorica, vi. št. 181. 

Cenilna vrednost: 11.875 Din 15 p; najmanjši po
nudek: 7916 Din 76 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem. naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal, v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 26. novembra 1928. 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 11. decembra 1928. 

E 189/28—6. 2407 

Draibeni oklic 

E 783/28—17. 2451 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. j a n u a r j a 1 9 2 9. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 24 ponovna dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Stranska vas, vi. št. 88. 

Cenilna vrednost: 9731 Din; najmanjši ponudek: 
4865 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

Dne 11. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljišika knjiga Vince, vi. št. 233. 

Cenilna vrednost: 8776 Din; najmanjši ponudek: 
5850 Din 70 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 16. novembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblasta. 
Št, 1596/28 k št. 1585/28. 2470 

Objava. 
Po § 58. disciplinskega statuta z dne 1. aprila 

1872., drž. zak. št. 40, se objavlja, da je gospodn 
drju. Franu I r g o 1 i č u, odvetniku v Mariboru, 
ustavljeno izvrševanje odvetništva za dobo enega 
meseca, pričenši z dnem 21. decembra 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 18. decembra 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. žirovnlk s. r. 

Št. 46/25. 

Razglas. 
Semamek Izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne I. do 

dne 15. decembra 1928.: 
2 bankovca po 100 Din; 1 rumena usnjena list

nica, v. njej 1 nakaznica bolniške blagajne in 90 Dni; 
1 zlat uhan z belim safir jem; 1 rjava ženska ročna tor
bica, v njej 2 ključa in 60 Din.; 1 gladka srebrna doza 
z vrezom v cirilici; 1 črna ročna torbica iz sukna s 
130 doi40.Din; 1 biserna ogrtica; i rjava listnica, 
v njej 260 Din in 1 vojaška odpustnica; 1 zelenkasta 
usnjena listnica, v njej 1 nakaznica za premog na 
ime: Cernač in približno 10 bankovcev po 10 Din; 
1 siv kožuhast otroški ovratnik; 1 rjavokarirana 
športna čepica Kettejeve firme. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne i . do 

dne 15. decembra 1928.: 
1 ženska rjava denarnica, v njej 1 robec in manj,-

ša vsota denarja; 1 evidenčna številka 15-109; dva 
bankovca po 100 Din in 7 bankovcev po 10 Din; 
У2т raševine; .1 visok ženski .čevelj, 2 para podpetr 
nikov in 1 par rjavih trakov; 1 pes buldog; 1 moška 
nikljasta zapestna ura; 1 črna usnjena denarnica z 
manjšo vsoto, denarja; 1 nožnica častniške .sablj з; 
1 star nahrbtnik z raznimi jestvinami; i zlat prstan 
brez kamenčkov; 1 bankovec za 100 Din; 1 bankovec 
za 10 Din; 1 moški dežnik. — V železniških vozovih 
so se našli ti-le predmeti: 2 ženska dežnika, 2 moška 
dežnika, 1 dežnik v palici, 3 palice, nekaj krogov za 
ščedimik, 1 knjiga «Ruski dvor», 1 vreča, 1 moška 
srajca, 1 usnjena rokavica, 1 par starih rokavic, 
1 galoše, 2 nahrbtnika s staro obleko, 1 denarnica 
z gotovino, 1 samokres, 1 steklenica, 1 sekira (plen-
kaca), 1 torbica za akte,; ). ravnilo, 11 tablet kleja, 
1 svilen šal, 1 ženska torbica in 600 starih znamk, 
1 obešalnik iz medenine, 1 pločevinasta cigaretna 
doza, 1 otroška ročna torbica, 1 železna ženska ura, 
1 nogavice, 1 šolska knjiga in 1 volnen šal. — V 
vozovih električne cestne železnice so se našli ti-le 
predmeti: 1 par belih moških rokavic, 1 torbica za 
akte z enim parom nogavic, 1 denarnica s 4 Din, 
2 žarnici, 2 ženska dežnika, 3 moški dežniki, 1 pa
lica in 5 bankovcev po 10 Din. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. decembra 1928. 
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119. 816 Letnik X. 

St. 1641/28. ^ e 2473 
Razglas o licitaciji. 

Podpisano županstvo razpisuje tajno ofertno lici
tacijo za zidarsko delo pri zgradbi nove šole v 
R a v n a h . 

Načrti in pogoji so na vpogled v občinski pisarni 
in pri županu. 

Pravilno kolkovane ponudbe z označbo «Oferta» 
na ovitku naj se pošljejo najkesneje do dne 3 1. j a -
n u a r j a 1 9 2 9. podpisanemu županstvu. 

Županstvo občine Šoštanjske okolice, 
dne 18. decembra 1928. 

" t " Razid društva. 
Tamburaško društvo «Danica» v Cczanjovcih pri 

Ljutomeru se je prostovoljno razšlo. 

Stanko Zavratnik ss. r. 

Razne objave. 
2476 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. decembra 1928. 
A k t i v a . Dinarjev 

Metalna podloga 336,700.258-43 
Posojila • - . 1.657,987.544-09 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 270,111.773-72 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 488,084.161-03 

8.920,280.808-47 
P a s i v a . 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 80,000.000-— 

Rezervni fond 11,513.173-57 
Novčanice v obteku 5.370,776.940— 
Državni račun začasne zamene . . 270,111.773-72 
Terjatve države po raznih računih 290,854.407-86 
Razne obveznosti . . . . . . 725,591.480-32 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,065.87fr— 

242S 3-2 Poziv upnikom. 
K r o j a š k a p r o d u k t i v n a , n a k u p o v a l 

n a i n p r o d a j a l n a z a d r u g a , r. z. z o. z. v 
Celju, se je po sklepu občnega zbora z dne 17. ok
tobra 1928. razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglaso morebitne ter
jatve podpieanima likvidatorjema do vštetega dne 
30. januarja 1929. 

V C e l j u , dne 28.novembra 1928. 

L i k v i d a t o r j a : 

Josip Tomažič s. r., krojaški mojster v Celju, in 
Jakob Fric s. r., krojaški mojster v Gabrju. 

8.920,280^08-47 
V metalni podlogi se računi: dinar v zilatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Razglas glede rentnega davka na obresti 
hranilnih vlog. 2466 

D n e 1. januarja 1929. se uveljavi novi zakon o ne-
posrednjih davkih, po ka terem se bodo obdavčevale 
obresti hrani lnih vlog z 8%nim davkom n a rente. 

Ta davek obremenja po členu 70. navedenega 
zakona davčne zavezance, t. j . v tem p r i m e r u vla
gatelje. Pobiral i pa ga bodo ob izplačevanju ali 
kapitaliziranju obresti d e n a r n i zavodi, kjer je 
d e n a r naložen. 

Podpisani člani Društva bančnih zavodov v 
Sloveniji bodo torej odbijali po zgoraj citiranih 
določbah zakona o neposrednjih davkih od d n e 
1. januarja 1929. vlagateljem 8%ni davek n a rente 
ter ga odvajali državni blagajni. 

V L j u b l j a n i , d n e 20. decembra 1928. 

Češka industri jalna banka, podružnica, Ljubljana. 
H i p o t e k a m a banka jugoslovanskih hranilnic, 

Ljubljana. 
Jadransko-podunavska .banka, podružnica, 

Ljubljana. 
Jugoslavenska banka, podružniea, Ljubljana. 
Komercijalna banka, podružnica, Ljubljana. 

Kreditni zavod za trgovino in industrijo, 
Ljubljana. 

Ljubljanska kredi tna banka, Ljubljana. 
Obrtna banka, Ljubljana. 

P r o m e t n a banka, Ljubljana. 
P r v a hrvatska Štedionica, podružnica, Ljubljana. 

Zadružna banka, Ljubljana. 
Zadružna gospodarska banka, Ljubljana. 

Celjska posojilnica, d. d., Celje. 
Jugoslavenska udružena banka, podružnica, 

Maribor. 

2420 3-3 Poziv upnikom. 
Firma : T e r m o t e h n i č k i z a v o d i , d. d. v 

Račjem pri Mariboru, je prešla po soglasnem sklepu 
delničarjev na občnem zboru z dne 5- decembra 1928. 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanima likvidatorjema najpozneje do dne 1 5 . j a 
n u a r j a 1 9 2 9. 

V R a č j e m p r i M a r i b o r u , dne 7. decem
bra 1928. T . . . 1 t 

L i k v i d a t o r j a : 
Fran Gogala s. r. in Franc Jerebic s. r., 

oba v Mariboru. 

2471 O b j a v a . 

Izgubil sem izpričevalo VI. razreda Ш. državne 
realne gimnazijo v Ljubljani iz šolskega leta 1927./ 
/1928. na ime: Božo Prevoršek iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Božo Prevoršek s. r. 

Računski zaključek Delniške družbe pivovarne «Union» v Ljubljani 
za poslovno leto 1927./1928. 

R a č u n b i l a n c e . 
2467 

Posestva 
Stroji 
Založni sodi 
Prevozni sodi 
Mobilije 
Gostilniški inventar . . . . 
Priprave za natakanje steklenic 
Vozovi 
Vprežna živina 
Zaloge 
Dolžniki in garancije . . . . 
Vrednostni papirji 
Gotovina 

Din 

22,844.860 
12,600.379 
2,005.857 

460.429 
49.500 

278.957 
366.143 
156.627 
50.076 

14,642.401 
22,923.121 

1,122.853 
82.113 

45, 
67' 
24 

i 

22 
-I 58 

Delniška glavnica . . . 
Rezervni sklad . . . 
Davčni rezervni sklad . 
Rezervni sklad izgub . 
Vojni rezervni sklad . 
Kapitalni rezervni sklad , 
Upniki 
Menice 
Nedvignjena dividenda 
Dobiček : 

donos iz lanskega leta 
v letu 1927./1928. . 

Din 534.932-65 
„ 187.500--
„ 275.000-— 

12.500.-
„33,069.481-44 

Din 70.287.49 
„ 1,925.007-86 

177,583.317 i 

R a č u n d o b i č k a i n i z g u b e . 

Din 

12,000.000 

34,079.414 
28,757.558 

741.367 
9.682 

1,995.295 35 

77,583.317)58 

Sirovine 
Režije . 
Davki . 
Odpisi . 
Dobiček 

Din 

4,360.770 39; 
23,175.504 95; 

2,568.802 41 
2,504.831 — 
1.995.295J35Ì 

54,605.204:10, 

Donos dobička iz lanskega leta 
Račun piva, kvasa in špirita 

V L j u b l j a n i , dne 31. avgusta 1928. 

Objava. 
Po sklepu XIX. rednega občnega zbora z dne 6. decembra 1928. se bo izplačevala za kupon 

št. 19 družbenih delnic d i v i d e n d a z a l e t o 1 9 2 7 . / 1 9 2 8 . v z n e s k u 7 D i n , in sicer izza dne 
1. j a n u a r j a 1 9 2 9 . 

Dividendo bosta izplačevali ali blagajna Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo v Ljub
ljani ali pa blagajna Delniške družbe pivovarne «Union» v Ljubljani proti predložitvi kupona. 

U p r a v n i s v e t D e l n i š k e d r a ž b e p i v o v a r n e «Union» v Ljubl jani . 

Računski zaključek Delniške družbe združenih pivovarn Žalec in Laško 
v Laškem za poslovno leto 1927./1928. 

R a č u n b i l a n c e . 
2468 

Posestva 
Stroji 
Založni sodi 
Mobilije 
Zaloge 
Gotovina . . . . • 
Izguba : 

prenos iz leta 1926./1927. Din 829.170-65 
v letu 1927./1928. . . „ 5.968-62 

Din 

1,098.340 
1,013.520 

40.500 
36.707 
50.190 

2.311 

835.139 

68l 

B 

Delniška glavnica 
Upniki . . . . 

I 3,076.707195; | 

R a č u n d o b i č k a i n i z g u b e . 

Din 

2,000.000 
1,076.707 95 

3,076.707195| 

Režije 
Davki 
Odpisi 
Prenos izgube iz leta 1926./1927. 

Din 

60.085 
13.341 

143.606 
829.170 

1,046.203)95 

Prodaja materiala in provizije 
Izguba : 

prenos iz leta 1926./1927. Din 829.170-65 
v letu 1927./1928. . . 5.96862 

Din 

211.064 

835.139 

68; 

27 

1,046.203,951 

V L a š k e m , dne 30. septembra 1928. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; Djen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačane v gotovini. ( > • " 

120. V Ljubljani, dne 27. decembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Zahvala Njegovega Veličanstva kralja za čestitke ob 

krstnem imenu kraljevskega doma in ob njegovem 
rojstnem dnevu. 

Iz cSlužbenih Novm kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca^ 

Izpremembe v osebju. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zahvala Njegovega Veličanstva kralja 
za čestitke ob krstnem imenu kraljev
skega doma in ob njegovem rojstnem 

dnevu.* 
Njegovo Veličanstvo kralj je prejel ob krstnem 

imenu kraljevskega doma, sv. Andreja Prvozvanega, 
in ob svojem rojstnem dnevu od vseh strani, iz 
države in iz inozemstva, mnogoštevilne čestitke, v 
katerih se izražajo tople želje za srečo in slavo Nje
govo, Njenega Veličanstva kraljice, Njegovega kra
ljevskega Visočanstva prestolonaslednika, princa. 
ToTnisiava in kraljevskega doma. 

Po najvišjem naročilu izreka predsednik ministr
skega sveta po tej poti zahvalo vsem onim, ki so 
izrazili ob krstnem imenu kraljevskega doma in ob 
rojetnem dnovu Njegovega Veličanstva Njegovemu 
Veličanstvu svoje čestitke. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 19. decembra 1928.; P. M. br. 2910. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 293 z dne 17. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so pri direkciji pošte in 
telegrafa v Ljubljani: 

z redom Belega orJa V. vrste: direktor Alojzij 
G r e g o r i č; 

z redom sv. Save V. vrste: inspektor Matevž 
K o 1 a r i č, odsekovna šefa dr. Ivan L a m u t in 
Maks S v o b o d a in inspektor Miroslav M a t i j a 
s i č. 

Odlok pomočnika ministra za prosveto z dne 
3. decembra 1928.: Pomaknjena sta iz 9. skupine 
I. kategorije v 8, skupino I: kategorije asistenta 
Ladislav K l i n e in Milan F a k i n, prvi na medi
cinski in drugi na tehnični fakulteti univerze v Ljub
ljani 

Objave ministrstva za notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Aleksander O b l a t , trgovec v 
Ljubljani, skupno z ženo Ano in tremi maloletnimi 
otroki; 2.) Karolina P a h o r , učiteljica v Št. Vidu; 
3.) Elizabeta Su m a n , učiteljica v Dragatušu. 

Številka 294 z dne 18. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save П. vrste: Ivan O k r e t i č, pod

predsednik stola sedmorice, oddelka B, v Zagrebu; 
dr. Anton R o g i na, predsednik višjega deželnega 
sodišča v Ljubljani; 

•i. rodom sv. Save III. vrste: dr. Josip M e 11 i б i č, 
dr. Niko D e p o J o, Henrik L a s i č, Fran P e r n u š 
in dr. Anton F u r 1 a n, svetniki stola sedmorice, 
oddelka B, v Zagrebu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de
cembra 1928.: Odlikovani so: 

z redom sv. Save Ш. vrste: dr. Mirko G r a s 
s e l l i , višji državni pravdnik v Ljubljani; 

z redom sv. Save PV. vrste: dr. Ljudevit B r e n -
e e in dr. Ivan L i k a r, sodnika upravnega sodišča 
v Celju. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 6. ok
tobra 1928.: Premeščena je na prošnjo od poštnega 
in telegrafskega urada v Celju k poštnemu in tele
grafskemu uradu v Medvodah Vida M o l l e , poštna 
in telegrafska uradnica v 3. skupini П. kategorije. 

Številka 295 z dne 19. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so z redom sv. Save 
III. vrste: dr. Vladimir G o l i a , podpredsednik viš
jega deželnega sodišča v Ljubljani; Fran R e k a r , 
predsednik deželnega sodišča v Ljubljani; dr. Fran 
Ž i h e r, predsednik okrožnega; sodišča v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de
cembra 1928.: Odlikovani so z zlato svetinjo za mar
ljivo službovanje: tajnika Janko C i z e l - A l l e s c h 
in Miroslav B r u m a t pri direkciji pošte in telegrafa 
v Ljubljani, in pomožna poštna kondukterja Fran 
K o k o l in Alojzij G e r b ec v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja z dne 29. no
vembra 1928.: Pomaknjen je iz 2. skupine Ш. kate
gorije v 1. skupino HI. kategorije Martin V a j d e , 
stražni nadzornik' pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ukaz Njegovega.Veličanstva kralja z dne 20. no
vembra 1928.: Upokojen je po poslednjem odstavku 
člena 141. uradniškega zakona Arh F r a n k , upra
vitelj v 2. skupini П. kategorije davčnega urada v 
Mokronogu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. de
cembra 1928.: Odobren je na predlog predsednika 
ministrskega sveta, ministra za notranje posle, na 
podstavi § 2. kranjskega občinskega reda sklep ljub
ljanske oblastne skupščine, da se krajevne občine 
H o t i č, K o n j in L i t i j a združijo v novo enotno 
občino Litijo. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 3. de
cembra 1928.: Prestanek službe je odrejen po čle
nu 135. uradniškega zakona po sodbi rednega sodi
šča Franu I v a n u š i, poštnemu in telegrafskemu 
uradniku v 4. skupini П. kategorijo na Ljubnem. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 22. ok^ 
tobra 1928.: Prestanek službe j© odrejen po tret; 
odstavku člena 135. uradniškega zakona Beri B aj1 

d e j e v i , rojeni Okornovi, pripravnici v 5. skujimi 
H. kategorijo pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Ljubljani 1. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dno 15. oktobra 1928.: Postavljen 
je pri direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani za pi
sarja v 8. skupini L kategorije Dragoslav S t a n o -
j e v i č, pripravnik v 9. skupini I. kategorije pri isti 
direkciji. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dne 21. julija 1928.: Premeščen je 
od direkcijo pošte in telegrafa v Ljubljani' k 24. te

renski telegrafsko-telefonski tehnični sekciji v Veli
kem Bečkereku Rajko P o n i ž , inženjer-pripravnik 
v 9. skupini I. kategorije. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 6. de
cembra 1928..- V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev je sprejet Ludovik 
H a 1 b w i r t h, privatni uradnik v Mariboru, skupno 
z ženo Apolonijo in maloletno hčerko Marijo. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 27. novembra 1928.: Z valutami sme 
poslovati Stevan B o š n j a k o v i ć v Novem Sadu. 

Številka 296 z dne 20. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so z redom sv. Save 
IV. vrste: dr. Robert O g o r e u t z , prvi državni 
pravdnik v Ljubljani; dr. Josip P o ž a r , prvi držav
ni pravdnik v Celju; dr. Ivan J a n č i č, prvi državni 
pravdnik v Mariboru; Gustav B a r l e , prvi državni 
pravdnik v Novem mestu; dr. Lavo M a s t n a k , 
državni pravdnik v Ljubljani. 

Odloki generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf: Premeščene so poštne in telegrafske 
uradnice v 3. skupini П. kategorije: Pavla Z a b u -
k o v e c od poštnega in telegrafskega urada v Ljub
ljani 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu na Bledu 
(po službeni potrebi; odlok z dne 22. avgusta 1928.); 
Terezija B u č i n e k od poštnega in telegrafskega 
urada v Mariboru 1 k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Mariboru 3 (po službeni potrebi; odlok z 
dne 24. avgusta 1928.); Ljuba Z i v k o od poštnega 
in telegrafskega urada na Pragerskem k poštnemu in 
telegrafskemu uradu v Mariboru 1 (na prošnjo; odlok 
z dne 5. septembra 1928.); Otilija K a m b i č od 
poštnega in telegrafskega urada v Rogaški Slatini k 
poštnemu in telegrafskemu uradu v Ljubljani 1 (po 
službeni potrebi; odlok z dne 21. septembra 1928.); 
Hilda V e r t o v e c od: poštnega in telegrafskega 
urada v Brežicah k poštnemu in telegrafskemu uradu 
v Ljubljani 2 (na prošnjo; odlok z dne 21. septembra 
1928.); Ana Z o r e č od poštnega in telegrafskega 
urada v Murski Soboti k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Breznem (na prošnjo; odlok z dne 24. okto
bra 1928.). — Premeščen je nadalje poštni in tele
grafski uradnik v 3. skupini II. kategorije Rafael 
T r a m p u š od poštnega in telegrafskega urada v 
Ljubljani 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu v 
Ljubljani 2 (na prošnjo; odlok z dne 23. oktobra 
1928.). 

Številka 296/XCV z dne 20. decembra 1928.: 
.. Zakon z dne 22. novembra 1928., s katerim se 

dodeljuje: drju. Gustavu G r e g o r i n u v Ljubljani, 
glede na njegovo nacionalno delovanje, od dne 
^.novembra 1927. stalna mesečna podpora 3000 Din 
breTi pravice do draginjske doklade in Bogumili 
vdort po drju. Ivanu S u s t e r š i č u v Ljubljani od 
dne S6. novembra 1927. stalna mesečna podpora 
1200 Din brez pravice do draginjske doklade. 

Številka 297 z dne 21. decembra 1928.: 
j Odlok rnjnistraypravde z dne 29. novembra 1928.; 
, Pomaknjen je iz 3. skupine Ш. kategorije v 2. sku-
j pino HL kategorije Karel J e g l i č , stražni nadzor-
I nik pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
I Odloki generalnega direktorja ministrstva za po-
jšto in telegraf: Premeščene so po službeni potrebi 
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poštne in telegrafska uradnice v 3. skupini II. kate
gorije: Justina M a г u š i č od poštnega in telegraf
skega urada v Žireh k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Ljubljani 1 (odlok z dne 24. septembra 
1928.); Vida K u š a r od poštnega in telegrafskega 
urada v Medvodah, k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Ljubljani 1 (odlok z dne 16. oktobra 1928.); 
Pavla A n d r e s od poštnega in telegrafskega urada 
v Kastvu k poštnemu in telegrafskemu uradu v No
vem mestu (odlok z dne 24. oktobra 1928.); Olga 
M o s e r od poštnega m telegrafskega urada v Ljub
ljani 1 k poštnemu in. telegrafskemu uradu v Ljub
ljani 4 (odlok z dne 31. oktobra 1Ш2.)-. Olga G a -
v r i l o v i e od poštnega in telegrafskega urada v 
Ljubljani 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu v 
Slovenski Bistrici (odlok z dne 8. novembra 1928.). 

Številka 298 z dne 22. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 18. de

cembra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save Ш. vrste: dr. Konrad Š m i d , 

generalni direktor carin; dr. Ivan R u p n i k, delegat 
ministrstva za finance v Ljubljani; 

z redom sv.Save IV. vrste: dr. Hubert S o u -
v a n , finančni prokurator v Ljubljani. 

Odloka ministra pravde z dne 11. decembra 1928.: 
Upokojena sta po členu 141., poslednjem odstavku, 
uradniškega zakona višja pisarniška oficiala v 3. sku
pini П. kategorije Jožef D r a š 1 e r pni okrožnem 
sodišču v Novem mestu in Marko V o g r i n c pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Objava ministrstva za notranje posle; Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev sme izstopiti zaradi sprejema avstrijskega držav
ljanstva Frančiška A n t a 1 i č, služkinja na Dunaju, 
rojena v Vučji gomili, srez Murska Sobota, in tja 
pristojna. 

Številka 299 z dne 24. decembra 1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de
cembra 1928.: Odlikovani so: 

z redom sv.Save Ш.vrste: Jožef K l e k l ' , na
rodni poslanec in župnik v p. v Crenšovcih, srez 
Dolnja Lendava; 

z redom sv. Save IV. vrste: Evald B r a č k o , 
župnik in duhovni svetnik v St. Ilju v Slovenskih 
goricah: Fran T r e i b e r , župnik v Šmiklavžu pri 
Slovenjgradcu; Viktor K u k o v e c, veleposestnik in 
industrijec v Ljutomeru; 

z redom sv. Save V. vrs>te: Fran T h a l e r , po
sestnik v St. Ilju, srez Maribor, levi breg; Fran 
Škof, župnik pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah; 
Jožef P r i n c , železniški uradnik v Mariboru; Janko 
B r a č k o , šef telegrafskega in telefonskega oddelka 
v Mariboru; Ivan K i t a k , železniški uradnik v Ma
riboru: Anton M is s ia , tajnik Okrajne posojilnice 
v p. v Ljutomeru; Peter M o č n i k , sreski šolski nad
zornik na Prevaljah; Fran Za c h e r 1, učitelj v p. v 
Ljutomeru; Ivan Z a p e č n i k, železniški uradnik v 
Breznu-Ribnici, srez Prevalje; Ivan R o g l i č , trgo
vec v Mariboru; Karel R e g o r š e k , železniški urad
nik v Slovenski Bistrici; Blaž U r b a n i è. posestnik 
v Ščavnici; Anton K l e m e n č i č , upravitelj pošt
nega in telegrafskega urada 2 v Mariboru; Fran 
L a h o v n i k, posestnik in gostilničar na Prevaljah; 
Ivan D r e i s i e b n e r , posestnik in župan v Špič-
niku, srez Maribor, levi breg; Ivan R o b n i k , učitelj 
v Mariboru; Anton T r s t e n j a k , akademski slikar 
v Mariboru; Vinko R a z g o r š e k , župnik v Crni, 
srez Prevalje; Jožef P o l j a n e c , učitelj v Mari
boru; Fran K o t n i k , železniški inspektor v p. v 
Guštanju; Matej R i p e 1 j , dekan na Prevaljah; 
dr. Fran S u š n i k , profesor v Mariboru; Ivan D o 
l i n a r, župni upravitelj pri Sv. Primožu na Pohorju, 
srez Maribor, desni breg; Alojzij P1 a n t a n, želez
niški uradnik v Mariboru; Mirko P e r m e, železniški 
uradnik v Mariboru; Josip M oh o r ko, železniški 
uradnik v Mariboru; Fran S u h o d o 1 n i k, železni
ški uradnik v Ljubljani; Ernest J e r a s, železniški 
uradnik v Ljubljani; Fran M a j c e n , železniški 
uradnik v Ljubljani; Fran Šikof, železniški uradnik 
v Nišu; 

z zlato svetinjo za civilne zasluge: Valentin 
S t a n g 1, občinski tajnik v Marenbergu; Roža. U r -
1 a u 'b, veleposestnica v Kapli, srez Prevalje; Filip 
G a 1 u n d e r, posestnik pri Sv. Križu nad Maribo
rom; Anton M o č i l n i k , železnišiki poduradnik v p. 
v Mariboru; Anton R e b o l j , železniški poduradnik 
v p- v Mariboru; Ivan S k v a r č a , železniški pod
uradnik v p. v Mariboru; Ivan V e r š i č, železniški 
poduradnik v Mariboru; Viktor K o n e č n i k, stroje
vodja v Mariboru; Jožef J a m n i k a r, strojevodja 
v Ljubljani; Karel P e t e j a n, strojevodja v Ljub-
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• ljani; Karel J a k o b , -zavirač-zvaničnik v Ljubljani; 
! Antonija C v i t a n i č, gostilničarjeva žena v Gu-
istanju; Elizabeta T a s c h m a n n , krojačica v Remš-
j niku, srez Preva-Ije; Josip R e i t e r , posestnik v 
i Ceršaku, srez Maribor, levi breg; Benon K o t n i k , 
' posestnik v Podkraju, občina Prevalje; Rajko K o t -
! n i k, tvorniški uradnik v Guštanju; Gregor Ž e l e z -
1 n i k, posestnik v Gradišču, srez Maribor, lovi breg; 
| Jakob G r a d i š n i k , posestnik v Gradišču, srez 
! Maribor, levi breg; Ivan U r b a s, posestnik in župan 
na Slemenu, srez Maribor, levi breg; 

H srebrno svetinjo za civilne zasluge: Fran V e -
r o n e k, železniški delavec v Mariboru; Martin 
M e d v e š e k, železniški delavec v Mariboru. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
| 16. novembra 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine 
IIII. kategorije v 2. skupino Ш. kategorije Josip 
I M i r t i č, strokovni učitelj na srednji tehniški šoli 
I v Ljubljani. 
| Odlok ministra pravde z dne 14. decembra 1928.: 
i Postavljeni so sodniki v 7. skupini I. kategorije Ja-
j kob B o ž i č . Fran B r e č k o in dr. Vlado R u p n i k, 

in sicer prva dva za okrajna sodnika, poslednji pa 
za sodnika —vsi trije za okrožno sodišče v Celju. 

Številka 300 z dne 25. decembra 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. de

cembra 1928.: Premeščeni so: dr. Josip B a v d e k , 
okrajni sodnik v 5. skupini I. kategorije in predstoj
nik okrajnega sodišča v Cerknici, k okrožnemu sodi
šču v Celju; dr. Rihard T o m š i č, okrajni sodnik v 
5. skupini I. kategorije in predstojnik okrajnega so
dišča v Dolnji Lendavi, v isti lastnosti k okrajnemu 
sodišču v Črnomlju; dr. Friderik F a b i a n i , okrajni 
sodnik v 6. skupini I. kategorije in predstojnik okraj
nega sodišča v Črnomlju, v isti lastnosti k okrajne
mu sodišču v Dolnji Lendavi; Ivan B r e 1 i h, okrajni 
sodnik v 5. skupini I. kategorije pri okrožnem so
dišču v Celju, k okrajnemu sodišču v Cerknici (ob
enem postavljen za predstojnika tega sodišča). — 
Upokojeni so: Rudolf P e r s c h e , dvorni svetnik, 
Fran P e t e r 15 n, višji deželnosodni svetnik — oba 
pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani, in Josip 
S t e r g e r, višji deželnosodni svetnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. de
cembra 1928.: Postavljen je pri okrožnem agrarnem 
urada v Mainboru za inšpektorja v 5. skupini I. kate
gorije Jan 0 s o j n i k, referent v 6. skupini I. kate
gorije pri istem uradu. 

Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice 
z dne 24. avgusta 1928.: Premeščena je po službeni 
potrebi k poštni hranilnici v Beogradu za računo-
vodkinjo v 3. skupini III. kategorije Emilija S in er -
k o l , računovodkinja pri podružnici poštno hranil
nice v Ljubljani, v isti skupini iste kategorije. 

Odlok generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dne 30. avgusta 1928.: Sprejeta je 
ostavka, ki jo je podala na državno službo Dragica 
A ć i m o v i ć, poštna in telegrafska uradnica v 
3. skupini П. kategorije pri poštnem in telegrafskem 
uradu na Rakeku. 

Odloki generalnega direktorja ministrstva za po
što in telegraf z dne 31. avgusta 1928.: Razveljav
ljajo se. odloki, s katerimi je bil premeščen (so bile 
premeščene) po službeni potrebi k poštnemu in tele
grafskemu uradu na Bledu 1: poštni in telegrafski 
uradnik (poštne in telegrafske uradnice) v 3. skupini 
II. kategorije: Rajko K o r i t z k y, Franja T u r k in 
Pavla Z a b u k o v e c od poštnega in telegrafskega 
urada v Ljubljani 1, Danica K o b a 1 od poštnega in 
telegrafskega urada v Mariboru 1, Justina M a r u 
ši č od poštnega in telegrafskega urada v Žireh, in 
pisarica v 2. skupini III. kategorije Jožica Za v r 
t a n i k od direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani. 

Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 3676. 

Razpis. 
3—3 

Izpremembe v osebju. 
i ••«• T . 

I Upokojen je z dnem 31. decembra 1928. Josip 
; J a k š e, sodni sluga pri okrajnem sodišču na Brdu. 
Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

i V moški kaznilnici v Mariboru je z dnem 31. de-
I cembra 1928. upokojen kaznilniški paznik zvaničnik 
Franc R o j c. 

I Višji državni pravdnik: Grasselli s. r. 

Odda se m e s t o d n e v n i č a r j a r k i b o oprav
ljal služiteljsko in vratarsko dolžnost pri velikem 
županu ljubljanske oblasti v Ljubljani proti mesečni 
plači do največ 1000 dinarjev m s prostim stano
vanjem. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože o s e b n o najkesneje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 8 . 
v tajništvu velikega župana ljubljanske oblasti v 
Ljubljani. 

Prošnjam je treba priložiti: krstni list, domov
nico, nravstveno izpričevalo, izpričevalo o šolski iz
obrazbi in dosedanjem poklicu kakor tudi uradno-
zdravniško izpričevalo o fizični sposobnosti za »tu
žiteljske in vratarske posle. 

Ob enakih pogojih prosilcev se bodo vpoštevali 
predvsem upokojeni orožniki ali policijski stražniki, 
ki imajo za razpisano mesto potrebno fizično spo
sobnost. 

V L j u b l j a n i , dne 15. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblaetì: 
dr. Vodopivec a. r. 

U. br. 18.386—1. 

Preklic delomrznih oseb, ki izrabljajo 
podpore. 

Za delomrzneže in izkoriščevalce občinskih pod
por se proglašajo te-le osebe: 

Ivan W e b e r , rojen dne 25. julija 1901., pristo
jen v občino Sv. Lenart nad Laškim, srez Laško. 

Leopold P f a j f e r , rojen dne 10. septembra 
1883., pristojen v občino Sv. Lenart nad Laškim, 
srez Laško. -

Ana C a j l i n g e r , rojena dne 4. julija 1911. v 
Trbovljah, po poklicu služkinja, pristojna v občino 
Trbovlje, srez Laško. 

Friderik T o p 1 i k a r, rojen dne 21. decemhrà 
189(5. v Ljubljani, samski delavec, pristojen v Ljub
ljano. Imenovani je srednjo rasti, svetlokostanjevih 
las, širokega obraza in precej kratkoviden. Vedno 
pohaja po mariborski oblasti ter je prejel na račun 
domovne občine desetkrat podporo v Mariboru in 
trikrat v Celju v skupnem znesku 370 Din. 

Teodor B u d n a , rojen dne 26. oktobra 1870. na 
Vranskem, srez Celje, pristojen v občino Negovo, 
srez Ljutomer, po poklicu trgovinski nameščenec. 

Herman • K o z a r, rojen dne 6. aprila 1899. v 
Žicah, pristojen v občino Žice, srez Maribor-levi breg. 

Katarina F e v š, rojena dne 23. novembra 1901. 
v Maribora, pristojna v občino Cezanjevce, srez 
Ljutomer. 

Alojzij S c h w a b , rojen dne 21. junija 1882., pri
stojen v mestno občino Maribor. 

Ciril S t r a u s , rojen dne 17. marca 1906. v Pod-
brdu, srez Gorica, pristojen v občino Teharje, po po
klicu trgovinski pomočnik. 

Josip R o t t e r , rojen dne 17. maja 1855. v Ljub
ljani, pristojen v občino Zgornje Žerjavce, srez Ma
ribor-levi breg, občinski ubožec. 

Jurij S i t a r , rojen dne 14. maja 1879. v Cirkov-
cah, srez Ptuj, pristojen v občino Cirkovce. 

Karel K ö n i g , rojen dne 26. maja 1892 v Cari
gradu, pristojen v občino Smolnik, po poklicu ste
klarski pomočnik, srednje rasti, brez stalnega biva
lišča. 

Elizabeta Škof, rojena dne 18. januarja 1906. v 
Gradcu, pristojna v občino Šetarovc-Radehovo, srez 
Maribor, šivilja. Imenovana je male rasti, okroglega 
obraza, rjavih oči in kostanjevih las. 

Franc R i e s e r, rojen dne 9. avgusta 1894., pri
stojen v Maribor, po poklicu trgovinski pomočnik. 

Filip G o l o b , rojen dne 1. maja 1863; v Zgornji 
Brežnici, občina Mošnica, srez Maribor-desni breg, 
pristojen v občino Mesnico, po poklicu mizar. Imeno
vani je srednje rasti in brez stalnega bivališča. 

Đuro Mije M a t o k e k , rojen leta 1872., pristo
jen v Kotoribo, srez Prelog. 

Đuro K n e ž e v i ć , star 60 let, pristojen v ob
čino Hrgar, srez Bihać. 

Rudolf G oj m e r a c, pristojen v občino Ribnik, 
srtz Karlovac. 

Vinko R o g i č, rojen v Lukovem, občina Sv. Ju
rij, srez Senj. 

" * ч 



1 2 0 . 8 1 » Letnik X. 
Josip M u d r i ral., sin Josipa Mudrija, rojen leta 

1906., po poklicu zidarski pomočnik, pristojen v ob
čino Vukovar. 

V L j n 1.) I j a n i, dne 15. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

P. br. 7923/1. 

Ocenjanje učiteljstva na osnovnih in 
meščanskih šolah. 

Po dopolnilnih odlokih ministrstva za prosveto 
O. N. br. 34.215 z dne 31. decembra 1926. in O. N. 
br. 82.741 z dne 9. novembra 1928. se mora glasiti 
besedilo § 5., točke 1.), naredbe bivšega poverjeni-
štva za uik in bogočastje o usposobljenostnem oce-
njanju učiteljev na javnih ljudskih in meščanskih 
šolah v Sloveniji z dne 23. aprila 1920. (Uradni list 
z dne 30. aprila 1920., št. 194/52, ali Finkova zbirka 
L. 49. poglavje, stran 52.) odslej tako-le: 

«1.) Predpisani so redi: „odlično" (4), „dobro" 
(3), „zadostno" (2), „nezadostno" (1); 

za vedenje: „popolnoma pravilno" (4), „pravilno" 
(3), „manj pravilno" (2), „nepravilno" (1), izmed 
katerih velja ocena 1 (ena) za slabo po predpisih 
uradniškega zakona. 

Ocena za napredovanje naj se označuje samo s 
povprečnim redom.> 

V L j u b l j a n i , dne 7. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
P. br. 10.158. 

Razpis službe šolskega upravitelja. 
Na dvorazredni osnovni šoli v B e v k a h, srez 

Ljubljana-okolica, se razpisuje služba šolskega upra-, 
vi tel ja. 

Prošnje za to službo morajo biti predložene veli
kemu županu ljubljanske oblasti n a j k a s n e j e d o 
d n « 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 9. 

* 

Izpremembe v razpisu stalnih službenih 
mest na osnovnih šolah ljubljanske oblasti. 

Razpis stalnih službenih mest na osnovnih Šolah 
ljubljanske oblasti P. br. 9075/8 z dno 30. novembra 
1928. (Uradni list 115 z dne 10. decembra 1928.), se 
izpreminja tako-le: 

VI. S r e z K r š k o : 

Točka 2.): Eazpis službe šolskega upravitelja v 
C e r k l j a h o b K r k i s e p r e k l i c u j e . 

Točka 11.): Na osnovni šoli v M o k r o n o g u 
se razpisuje s a m o e n a s l u ž b a za učitelja. 

Točita. 12.): Razpis službe za učiteljico v R a 
d e č a h p r i Z i d a n e m m o s t u s e p r e k l i 
c u j e . 

Х1П. S r e z R a d o v l j i c a : 

Točka 6.): V L e s c a h so razpisuje s a m o služ
ba šolskega upravitelja; razpis službe za učiteljico 
pa se p r e k l i c u j e . 

Točka 7.): Razpis službo šolskega upravitelja v 
L e s a h s e p r e k l i c u j e . 

V L j u b l j a n i , dne 20. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 1002. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od d n e 10. d o d n e 16. d e c e m b r a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji e številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

Š u š t a v e c. 

Ljubljana, okolica: Dobrunje (Fužine 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 

Novo mesto: Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakot (Čeme 1 dvorec). Kamnik: (Kam
nik 3 dvorci), Kaplja vas (Kaplja vas 1 dvorec). 
Kočevje: Loški potok (Travnik 1 dvorec). Radov
ljica; Predtrg (Predtrg 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana, okolica: Vrhnika (Stara Vrhnika 
2 dvorca). 

Č e b e l n a k u g a . 

Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 19. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Čeme s. r. 

Razglasi velikega žunana mariborske 
oblasti. 

U. br. 12.615/12. 

Razglas. 
V komisijo za pregledovanje motornih vozil in v 

komisijo za izpite vozačev motornih vozil (šoferjev), 
ki se je ustanovila pri velikem županu mariborske 
oblasti po pravilniku ministrstva za notranje posle 
z dne 26. septembra 1928., J. B. br. 14.852 (Uradni 
list z dne 25. oktobra 1928., št. 336/100), so bili 
imenovani: 

I. V komisijo za pregledovanje motornih vozil. 

A. Č l a n i : 
1.) Maks W r i s c h e r, vladni svetnik pri veli

kem županu mariborske oblasti, kot upravnopolitič-
ni uradnik. 

2.) Ing. Bogomir W o l f , strojni inženjer v delav
nici državnih železnic v Mariboru, kot strojnotehnični 
izvedenec . 

3.) Vekoslav K e r š e v a n , višji policijski svet
nik in vodja policijskega komisariata v Mariboru, 
kot predstavnik krajevnega policijskega oblastva. 

B. N a m e s t n i k i : 
1.) Dr. Bronislav F i š e r , vladni svetnik pri veli

kem županu mariborske oblasti. 
2.) Ludovik M l a k a r , strojnomehanski mojster 

v delavnici državnih železnic v Mariboru. 
3.) Karel P e s t e v š e k , policijski svetnik pri 

policijskem komisariatu v Mariboru. 

II. V'komisijo za izpite vozačev motornih' vozil 
. , . , (šoferjev). 

A. Č l a n i : v ' ' 
1.) Maks W r i s c h e r, vladni svetnik kot uprav-

nopolitični uradnik. 
2.) Ing. Bogomir Wo 1 f, strojni inženjer kot stroj-

notehnični izvedenec. 
3.) Rudolf S e r t i č, 'kot predstavnik mariborske 

sekcije Avtomobilskega kluba. 

B. N a m e s t n i k i : 
1») Vekoslav K e r š e v a n , višji policijski svet

nik. 
2.) Ludovik M l a k a r , strojnomehanski mojster. 
3.) Ing. Anton D o l e n c , inženjer pri oblastnem 

odboru mariborske oblasti. 

V M a r i b o r u , dne 22. decembra 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. br. 46/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od d n e 1; do d n e 7. d e c e m b r a 1928. 
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V M a r i b o r u , dne 18. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurecko s. r. 

L, br. 25/28. 

Desetdnevno poročilo o stanja bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlja mariborske oblasti 

od d n e 1. d o d n e 10. d e c e m b r a 1928 . 
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Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
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Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti' . 
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Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 
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v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
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Hiralnica vMuretincih 
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V M a r i b o r u , dne 20. decembra 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurecko e. r. 

Vet. br. 869/55. 

Izkaz o stanju živalskih kožnih bolezni 
v območja mariborske oblasti 

z d n e 24. d e c e m b r a 1928 . 

O p o m b a ; Imena eedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena; z debelejšimi, 

J imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 
i zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

,,vfc,.„ 



120. 820 Letnik IX. 1 
V r a n i c n i p r i s a d . 

Čakovec: Podturen (Podturen 1 dvorec). Prelog: 
Dekanovec (Novakovec 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Maribor, levi breg: Jablance (Jablance 1 dvorec), 
Zgornja Voličina (Zgornja Voličina 1 dvorec). 

G a r j e k o n j . 
Murska Sobota: Gornji Petrovci (Gornji Petrovci 

1 dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Celje: Žalec (Žalec 1 dvorec). Čakovec: Čakovec, 
trg (Čakovec, trg, 2 dvorca). Dolnja Lendava: Dolga 
vas (Dolga vas 1 dvorec). Ljutomer: Hrastje-Mota 
(Hrastje 1 dvorec). Maribor, desni breg: Cigonce 
(Cigonce 1 dvorec), Sv. Lovrenc na Pohorju (Sv. Lov
renc 6 dvorcev), Recenjak (Recenjak 1 dvorec). Ma
ribor, levi breg: Krčevina (Krčevina 1 dvorec). Pre-
valje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec), Sv. Danijel 
(Jamnica 1 dvorec). Ptuj: Mezgovci (Mezgovci 18 
dvorcev), Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (Mostje 
1 dvorec). Slovenjgradec: Podgorje (Podgorje 1 dvo
rec). 

V M a r i b o r u , dne 24. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
=*»в--**чк? 

U 188/28—5. 2473 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 11. decembra 1928., opr. št. U 188/28—5, da 
je Alojzij Š e b e n i k, rojen dne 20. junija 1885. v 
Črnem vrhu, pristojen v Gornji grad, kriv prestopka 
po členu 8. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, storjenega s 
tem, da je prodajal dne 7. septembra 1928. v Gor
njem gradu kot pek 79 in 80 dkg težke hlebe belega 
kruha po 5 Din, torej zahteval za življensko potreb
ščino višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni 
in dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 8. navedenega 
zakona z uporabo § 266. k. z. na 12 ur zapora in na 
150 dinarjev denarne kazni, ki se izpremeni ob neiz
terljivosti v nadaljnjo kazen 3 dni zapora, in po 
§ 389. k. p. r. na plačilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek II., 
dne 15. decembra 1928. 

Cg la 203/28—1. 2460 
Oklic 

Josip Teršinar, posestnik v Vrhpolju št. 4, ki ga 
zastopa dr. Ivo česnik, odvetnik v Novem mestu, 
je vložil zoper neznano kje bivajočo Ano T e r -
š in a r i e v o iz VThpolja i n t o) v a r i š e tožbo 
zaradi izpodbijanja izročilne pogodbe z dne 3. de
cembra 1926., posi. št. 294, pto. 6600 Din. 

Prvi narok bo dne 
9. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnico na čin je postavljena Jožefa Ter

šinar, posestnica v Gorenjem Vrhpolju št> 4. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 

dne 5. decembra 1928. 

C 182/28—1, C 183/28—1. 2475 

Oklic 
Martin Urek v Čatežu in Marija Grame v čednem 

št. 5 sta vložila zoper P r o s t o s l e d n i o b r a t 
S c h u h m a c h e r in K o m e r i č k i v Krški vasi 
tožbo zaradi 1640 Din 46 p in 3067 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 5. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče imetnikov tega obrata 

neznano, se jima postavlja za skrbnika Ivan Abram, 
poslovodja pri firmi: Winkle v Sevnici. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 18. decembra 1928. 

T 64/27—10. 2477 
Amortizacija. 

Na prošnjo Marije D o l e n č e v e , zasebnice v 
Ljubljani, Stara pot št. 8, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro
silka baje izgubila: Hranilna knjižtea Kranjske hra
nilnice v Ljubljani št. 318.776 na ime: Marija Dolenc 
in z vlogo 1950 Din. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne te 
objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je- hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 20. novembra 1928. 

E 543/28—5. 2453 

Dražbeni oklic 
Dne 15. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Turnišče, vi. št. 30, 59, 201, 
392, 519, '563, 838 (hiša, dvor in vrt), 907, 909, 933, 
935, 1044, 1042 in 1152. 

Cenilria vrednost: 32.950 Din; najmanjši ponu-
dek: 20.972 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 12. decembra 1928. 

E 378/28—7. 2452 

Dražbeni oklic 
Dne 17. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba do polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Verace, vi. št. 286, in 
zemljiška knjiga Dobležiče, vi. št. 132. 

Cenilna vrednost idealne polovice: 20.842 Din 
55 p; najmanjši ponudek za idealno polovico: 13.896 
Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki \ч 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 29. novembra 1928. 

E 4889/28—8. 2410 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. j a n u a r j a 19 29. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Moste 
(pare. št. 574/3 in pare. št. 574/4). 

Gonilna vrednost: 408.086 Din; najmanjši ponu
dek: 204.043 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred. zar 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dotori veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 1. decembra 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
St. 4406/28. 2 4 0 4 

Razpis. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje pri šumski 

upravi v Kostanjevici p o n o v n o prodajo 700 prm3 

bukovih polen, postavljenih na skladišču v Mačkovcu 
pri vasi Orehovcu. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani in pri šumski upravi 
v Kostanjevici, naj se vlože do .dne 10. j a n u a r j a 
19 2 9. do 11. ure pri podpisani direkciji. 

Predmetna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava v Kostanjevici. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 21. decembra 1928. 

2461 

Razne objave. 
Razglas. 

Podpisani denarni zavodi so sklenili soglasno, 
obrestovati 

i z z a d n e 1. j a n u a r j a 1 9 2 9. 
hranilne vloge na knjižice in vloge v tekočem 
računu, in sicer: 

po 5 % vloge brez odpovedi, 
po 7 % vloge proti najmanj trimesečni od

povedi. 
Celjska posojilnica, d. d., podružnica Maribor. 

Jugoslavenska udružena banka, d. d., podružnica 
Maribor. 

Ljubljanska kreditna banka, podružnica Maribor. 
Mestna hranilnica, Maribor. 

Kreditno društvo mestne hranilnice, Maribor. 
Mariborski kreditni zavod, z. z o. z., Maribor. 

Posojilnica Maribor (Narodni dom). 
Prva hrvatska štedionica, podružnica Maribor. 
Spodnje-štajerska ljudska posojilnica, Maribor. 
Zadružna gospodarska banka, d. d., podružnica 

Maribor. 

2479 Razglas. 
Spodaj navedeni denarni zavodi naznanjajo, da. 

se uvede po novem davčnem zakonu, ki stopi v ve
ljavo dne 1. januarja 1929., davek na obresti hranil
nih vlog, ki ga morajo inkasirati denarni zavodi na 
račun države od svojih vlagateljev. Glede na to 
določbo novega davčnega zakona bodo odbijale cen
trale in podružnice spodaj navedenih denarnih za
vodov kot inkasantmje države rentni davek 8 % 
na znesek izplačanih ali kapitaliziranih obresti vseh 
hranilnih vlog na knjižice brez razlike. 

Jugoslavenska banka, d. d., Zagreb. 
Jugoslavenska udružena banka, d. d., Zagreb. 

Prva hrvatska štedionica, Zagreb. 

2178 3- Poziv upnikom. 
K m e t i j s k a z a d r u g a z a n a k u p i n. p r o -

d a j o v B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , r. z. z o. z., 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji prijavijo terjatve. 
V B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , dne 19. de

cembra 1928. Likvidatorji. 

2429 3—3 Poziv upnikom. 
K r o j a š k a p r o d u k t i v n a , n a k u p o v a l 

n a i n p r o d a j a l n a z a d r u g a , r. z. z o. z. v 
Celju, se je po sklepu občnega zbora z dne 17. ok
tobra 1928. razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase morebitne ter
jatve podpisanima likvidatorjema do vštetega dne 
30. januarja 1929. 

V C e l j u , dne 28.novembra 1928. 
L i k v i d a f o r j a : 

Josip Tomažič s. r., krojaški mojster v Celju, in 
Jakob Frlc s. r., krojaški mojster v Gabrju. 

2480 3—1 Poziv upnikom. 
Društvo « V o r s c h u s s k a s s e n v e r e i n f ü r 

d i e O r t s g e m e i n d e Z e l n i t z a n d e r Mur» 
v likvidaciji se je razdružilo ter je prešlo v likvida
cijo. 

Upniki naj po § 40. zadružnega zakona priglase 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

Odgovorni erednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tieka in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav AmbrožUrv Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
t •— 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V s e b i n i 
402. Pravilnik za izvrševanje zakona o neposrednjih davkih. 

403. Pravilnik o vknjiževanju neposrednjih davkov, davka na poslovni promet in vojnice. 

Uredbe osrednje vlade. 

402. 
Na podstavi pooblastitve po členu 161. zakona 

o neposrednjih davkih z dne 8. februarja 1928. pred
pisujem ta-le 

Pravilnik 
za izvrševanje zakona o neposrednjih 

davkih.* 
K členu 1. 

Da bi se po dosedanji veliki različnosti in mnogo-
ätevünoeti davčnih oblik državljani kraljevine, pa 
tudi davčna uprava sama lahko in hitro seznanili s 
sistemom novega davčnega zakona in z ulogo njego
vih šestih davčnih oblik, jih jo naštel zakon v čle
nu 1. v nastopni vrsti: 

1.) davek na dohodek od zemljišč. — zemljarina; 
2.) davek na dohodek od zgradb — zgradarina; 
3.) davek na dohodek od podjetij, obratov in 

samostalnih poklicev — pridobnina; 
4.) davek na rente — rentnina; 
5.) davek na dobiček podjetij, zavezanih javne

mu polaganju Tačunov —: družbeni davek; 
6.) davek na dohodek od nesamostalnoga dela 

in poklica — uslužbenski davek. 
Poleg popolnega naziva za vsako davčno obliko 

je sprejet v zakon tudi njen kratki naziv, ki utegne 
biti davčni upravi ob praktičnem tehničnem uporab
ljanju zakona prikladne jèi. 

K členu 2. 
Dosleden odredbi člena 116. državne ustave, po 

kateri je cdavčna obveznost obča», naglasa tudi 
zakon v tem členu, da so zavezane, plačevati davek, 
načeloma vse fizične in pravne osebe. Kralj in pre
stolonaslednik plačujeta državni davek od privatne 
imovine; plačuje pa ga tudi država od svojega go-
spodareko-pridobitnega poslovanja, če in kolikor je 
zakon ob izvestnih pogojih izrecno ne oprašča 
davka. 

K členu 8. 
1.) Samo ob pogojih, ki so določeni v zakonu pri 

vsaki davčni obliki posebe, sme nastopiti izjema od 
davčne obveznosti. Take zakonske izjeme so veči
noma zgolj stvarnega značaja; diktirajo jih ali raz
logi davčne tehnike in racionalnosti ali pa ekonom
ski,' kulturni in prosvetni razlogi, odnosno razlogi 
mednarodnopravnega značaja. Pogoji, ob katerih 
dopušča zakon oprostitev, se morajo ugotoviti v 
vsakem primeru v stvarnem, odnosno v osebnem 
pogledu. 

2.) Vse oprostitve (stvarne in osebne), ki so bile 
pridobljene po prejšnjih zakonih, prestanejo veljati, 
kjolikor niso določene v novem zakonu. Vendar pa 
veljajo še nadalje, do; svojega določenega roka, 
one individualno pridobljene oprostitve, ki so začas
nega značaja in ki BO v trajanju točno Časovno ome
jene, n. pr. odobrene začasne oprostitve obdelanih 

zemljišč, začasna davčna oprostitev Narodne banke, 
poedinih.industrijskih podjetij itd. Nasprotno pa se 
ukinjajo vse trajne oprostitve po dosedanjih zako
nih, ki niso določene v novem zakonu, n. pr. opro
stitev vakuiov, frančiškanskega reda in nekaterih 
samostanov glede desetinske povprečnine na izvest-
na zemljišča in davka od najemnine izvestnih zgradb; 
prav tako prestane veljati oprostitev rudniških pod
jetij, malih prodajalcev tobaka in kolkov od obrt
nega davka (poreza na radnje) v Srbiji in Orni gori. 

Sicer pa se je treba, točno ravnati po dotičnih 
odredbah, normiranih glede oprostitve za vsako 
davčno obliko posebe. 

3.) Doslej priznane začasne, časovno omejene 
orlröstitve veljajo, dokler jim ne poteče rok, po no
vem zakonu za ono davčno obliko, ki nadomešča 
po novem zakonu prestalo davčno obliko. Ce na
stane dvom, je treba izposlovati pojasnilo od gene
ralne direkcije davkov. 

Vkljub Umu, kar j« spredaj povedano,; se pri
znavajo doslej priznane začasne oprostitve novih 
zgradb toliko, da so take zgradbe, dokler ne poteče 
njim priznani rok, oproščene rednega osnovnega in 
dopolnilnega davka (člen 37., I.); vendar pa so po 
členu 37., I I , zavezane specialnemu, lažjemu 3%ne-
mu davku (glej poslednji odstavek člena 37.). 

4.) Davek vsakega začasno oproščenega davč
nega predmeta se mora idealno odmeriti in vpisati 
v celokupni predpis davčnega zavezanca, toda ob
enem se mora kknjižiti z označbo, da je zavezanec 
začasno oproščen plačevanja dotičnega davka. Tako 
postopanje je potrebno zaradi tega, da je moči vedno 
imeti pri roki zavezancev celokupni davčni predpis, 
če se na podstavi njegove višine (davčni cenzus) 
pridobe ali izgube izvestne pravice. 

Tak idealni davčni predpis se vrši samo za ob
jekte, ki so začasno oproščeni davka, ne pa tudi za 
objekte, katerih oprostitev je vezana na trajanje 
izvestnih činjenic (tako zvane trajne oprostitve po 
členih 10., 32., 46.. 63. in 76.). 

K členu 4. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca z dne 28. septembra 1928., št. 226Д-ХХП1. 

1.) Kolikor n.c določa zakon sam ali ta pravilnik 
za izvestna dejanja rokov, smejo določati take roke 
sama davčna oblastva (davčni odbori) po dejanskih 
okornostih. (N. pr. poziv, naj pride zavezanec pred 
odbor; naj predloži ponujene knjige; naj da izvestna 
pojasnila; primeri po členih 108. in 120., itd.). 

2.) Ce se kdo ne drži roka, določenega z zako
nom, ali roka, ki ga je odredil na podstavi zakonske 
pooblastitve državni organ, nastopijo zanj zakonske 
posledice (n. pr. naložitev redovne kazni, uvedba 
kazenskega postopanja itd.). 

3.) V rok se ne vštevajo dnevi prevoza po pošti. 
Potemtakem ee smatra dan, ko se je dopis izročil 
pošti, za dan, ko je dopis že prispel k naslovljencu. 

Če je poslednji dan roka nedelja ali praznik, ko 
oblastva vobče ne uradujejo, poteče rok prihodnji 
dan. 

4.) Da se točneje določi dan, od katerega teče 
postavljeni rok, je treba paziti na to-le: 

(1) Uradne rešitve, odločbe, razsodbe kakor tudi 
naredbe oblastva (davčnega odbora) za poedine 
osebe postanejo pravnoveljavne takoj, ko se jim 
priobčijo na pravilen način. 

(2) Priobčitev se izvrši tako, da se izroči dotični 
akt, kolikor ne določa zakon priobčitve z javnim 
razglasom ali z razgrnitvijo na javnem kraju. 

(3) Prisotni'osebi ве eme priobčiti akt, ki ima . 
značaj naredbe, tudi ustno s potrdilom prioUStve 
v aktu. Če pa zahteva prisotna oseba pismeno pri
občitev, je treba priobčitev iEvršiti. 

Potemtakem teče rok od onega dne, ki nastopi 
za tukaj omenjenimi ali drugimi činjtenicami, na ka
tere je rok vezan (n. pr. roki o prijavi začetka ali 
prestanka davčne obveznosti). 

3.) Da imajo pismena priobčila, zlasti pa rešitve, 
odločbe in razsodbe, s katerimi se odreja plačilo iz
vestne vsoto (davka, kazni), pravni učinek, se iz
ročajo proti potrdilu naslovljencu ali njegovemu za
konitemu (statutarnemu) zastopniku ali pooblaščen
cu neposredno po uradnem organu ali pa posredno 
po občinskem oblastvu ali po pošti na povratni rece-
pis. Izključno prva dva načina sta predpisana za 
sklepe davčnega odbora prve stopnje po členu 122., 
samo tretji način (po pošti) pa za sklepe rekJaraacrj-
skega odbora po členu 136. V ostalih primerih so 
sme vršiti izročanje na vse tri načine. 

Priobčitve v inozemstvo izvršuje praviloma mini
ster za finance po diplomatski poti, če ni dogovor
jeno' konkretno s tujo državo kaj drugega (člen 162.). 

6.) Če se ne najde (ne zateče) oseba, H ji je 
treba izvršiti izročitev, se sme izvršiti izročitev 
pravnoveljavno tudi v roke odrasli osebi, ki pri
pada rodbini, odnosno naelovljenčevemu (zastop
nikovemu, pooblaščenčevemu) podjetju ali obratu. 

7.) Če se prevzem sklepa, naredbe itd. odkloni, 
se pusti akt na mestu (eventualno ee prilepi na 
vrata) z močjo izvršitve ali pa se pusti, če to ni 
mogoče, pri občinskem oblastvu. Tak način izročitve 
mora potrditi na izročilni« izročilni organ z overo
vitvijo dveh državljanov, odnosno občinsko ob-
lastvo. 

8.) Če je naslovljenčevo stanovališče neznano.ali 
če se mu iz drugih vzrokov (ne pa zato, ker bi bil 
prevzem odklonil) izročitev ne more izvršiti, se 
mora oddati akt onemu občinskemu oblastvu. v 
čigar okolišu je bival naslovljenee naposled. To 
oblastvo razglasi na krajevno običajni način, 
kakšen in čigav akt mu je bil izročen, ter po
zove naslovljenca, naj se mu prijavi zaradi pre
vzema. Ce tako minejo brez uspeha štirje tedni, se 
smatra izročitev za izvršeno. Če bi se naslovljenee 
naknadno prijavil in bi izpričal, da se brez svoje 
krivde ni mogel prej javiti za prevzem akta, se sma
tra dan prevzema, za dan pravnoveljavne izročitve; 
če pa je minulo po razglasu šest mesecev in se na
slovljenee ni javil, se smatra izročitev za pravno
veljavno izvršeno. 

9.) Osebam, ki uživajo pravico eksteritorialnoeti 
(inozemski državljani, konzuli z eksekvaturo itd.), 
kakor tudi v eksteritorialnih prostorih (hiše in dvo
rišča [hišni okoliši] inozemskih poslaništev itd.) se 
sme izvršiti izročitev, če je treba, po ministrstvu za 
zunanje posle. 

(Navodila pod točkami 5. do 9. tega člena v pra
vilniku se ne uporabljajo pri davčnem kazenskem 
postopanju, kolikor nasprotujejo posebnim določilom 
uredbe o davčnem kazenskem postopanju po Čle
nu 159. zakona.) 

10.) Dokler teče postavljeni rok, smejo zaprositi 
davčni zavezanci oblastvo. pristojno za reševanje 
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predmeta, da se jim rok podaljšaj, če to diktirajo 
višji razlogi. Take prošnjo rešuje oblastvo, pristojno 
za reševanje predmeta, in te prošnje prekinejo od 
dne prejema rok do takrat, dokler se ne izroči rešitev 
vložene prošnjo. Pristojna oblastva morajo, da po
ppese postopanje, izdati in odposlati rešitev takih 
prošenj v 24 urah. Eventualna pritožba na višje ob-
lastvo nima več tolike moči, da bi prekinila rok. 
Ko je bila rešitev izročena, se nadaljuje prekinjeni 
rok. dokler ne poteče. 

11.) Če se prekorači postavljeni rok največ za 
15 «ini ter se obenem s predloženim predmetom 
(n. pr. s prijavo, pritožbo) opraviči prekoračitev z 
razlogi, ki jih usvoji instanca, pristojna za reševanje, 
kot posebno tehtne, nima prekoračitev zakonskih 
posledic (n. pr. člen 137.). Ta odredba se ne sme upo
rabljati na roke za vplačilo davka (členi 148. do 151.). 

(V tretjem odstavku člena 4. zakona se ji; vrinila 
uredniška pomota v tem. da se nista — ob izpre-
membah v zakonskem predlogu, učinjenih po odlo
čilnih instancah — prečrtali besedi: «in predhod
nega»; te be-suli tudi ne spadata v zakon, ker je 
njiju veljavnost ovržena z vprav nasprotno, posebe 
poudarjeno odredbo v členu 149.. predposlednjem 
odstavku.) 

12.) Podaljšati se ne smejo niti na prošnjo (toč
ka 10.) in se dosledno temu tudi ne morejo z zakes-
nelo vlogo uspešno opravičiti prekoračeni roki, nor
mirani v kazenskih predmetih členov 138. do 142. 

- zakona, in roki za vlaganje tožb na Upravno sodišče 
in državni svet. Prav to velja glede rokov za ukori-
ščanje trajne a!i začasne oprostitve kakor tudi glode 
vseh rokov, ki se postavijo za pritožbe zoper rešitve 
in odločbe, izdane po svobodni ocenitvi na prošnje, 
ki se ne opirajo na pravico, izvirajočo iz zakonske 
odredbe. 

K členu 5. 
Davčna oblastva ne smejo ugoditi zahtevi davč

nega obvezanca. da se davek ali predpiše, ali pri
silno izterjaj od koga drugega, na katerega je s 
pogodbo prenesel svojo davčno obveznost, seveda 
če se ne prenese s pogodbo tudi lastninska pravica 
do davčnega objekta. Toda tudi v tem primeru se 
je treba ravnati po zakonskih odredbah o roku, ko 
prestane davčna obveznost v osebnem pogledu. Ven
dar pa ne sme davčno oblastvo nikakor in nikoli 
odkloniti prevzema vsote, ki mu jo ponudi tretja 
oseba za davčni račun davčnega dolžnika. 

K členu 6. 
Zaokrozanje davčnega predpisa do 50 par na 

nižji, preko 50 par pa na višji prihodnji dinar, normi
rano s tem členom 7лкопа, se mora respektirati pri 
vsaki davčni obliki ob odmeri bodisi z razporedom, 
bodisi s posebno odločbo. Skupna vsota davčnega 
predpisa po razporedu ali po posebni odločbi je v 
konkretnem primeru seštevek osnovnega, kazenskega 
in dopolnilnega davka istega davčnega zavezanca. 
Zaradi tega se morajo zbrati v razporedu vsakega 
davka pod eno zaporedno številko vsi dotični ob
jekti istega zavezanca, ki so v okolišu ene občino. 

Ce pa ni vpisan v razpored davka v eni občini 
dotičnemu zavezancu tudi dopolnilni davek (ker je 
obračunjen in vpisan v razpored druge občine), se 
vendarle zaokroži skupni osnovni davek (in even
tualno kazen po členu 137.),' porazdeljen v razporedu 
te občine. 

K členu 7. 
(Glej člene 23., 28. in 165. zakona.) 
ISovi zakon o neposrednjih davkih ne poseza v 

zakon o davku na poslovni promet kakor tudi ne v 
odredbe o vojnici po zakonu o ustroju vojake in 
mornarnice. Te davčni obliki ostaneta še nadalje kot 
samostalni Vsi drugi državni davki in državni pri-
bitki se ukinejo z dnem 1. januarja 1929., ko se za
čno uporabljati v celoti za odmero davkov odredbe 
novega zakona, izvzemši uslužbenski davek, ki se 
uporablja po zakonu že od dne 1. aprila 1928. na
mesto prejšnjih davčnih oblik, ki jih je nadomestil. 

K členu 8. 
Š tem členom zakona je ukinjena tudi pravica 

nekaterih vakufov v Bosni in Hercegovini, pobirati 
namesto države desetino (desetinsko povprečnino) 
od izveetnih zemljišč. 

K členu 9. 

1.) Davku na dohodek od zemljišč (zemljarini) je 
zavezano načeloma vsako zemljišče, ki leži na ozem
lju kraljevine in ki ee more kmetijski ukoriščati, ne 
glede na to, ali se dejanski' kmetijski ukorišča ali pa 
leži neukorišcano ali ee uporablja v druge, ne pa 
v kmetijske namene. 

'Potemtakem so zavezana zemljarini tudi ona 
zemljišča, sposobna za obdelovanje, ki se iz kakr
šnegakoli razloga faktično ne obdelujejo ali so na
menjena drugim svrham, ne pa kmetijskemu pridelo
vanju, n. pr. zemljišča, ki se uporabljajo za igrališča, 
dirkališča, vežbah'šča itd. 

2.) Zemljišča, ki se namenoma no uporabljajo 
za kmetijsko obdelovanje, ampak v druge namene, 
so posebna vrsta zemljišča, tako zvano parifikacij-
sko zemljišče (člen 18., poslednji odstavek, zakona). 
Semkaj spadajo zlasti zemljišča, iz katerih se koplje 
pesek, kamenolomi, zemljišča, iz katerih se koplje 
ilovica, cisterne, privatni kanali, privatne poti, bre
govi, izprehajališča, zemljišča privatnih železnic itd. 

3.) Če postane zemljišče, ki se uporablja v druge 
namene, brez izpremombe svojega naravnega stanja 
nesposobno za kmetijsko obdelovanje, a ni obenem 
razloga, da bi se moralo izvzeti iz davčne obvez
nosti (člen 10. zakona), ne prestane biti tako zem
ljišče zaradi tega zavezano davku. (n. pr. če se od-
.kladajo nanje odpadki industrijske produkcijo ali od
padki iz rudnikov itd.). 

4.) če se izpreineni. zemljišče, doslej.nesposobno 
za kmetijsko obdelovanje, tako, da je sposobno za 
kmetijsko ukoriščanje, postane zavezano zemljarini 
(n. pr. če se navozi humus [črnica], če se izsuši itd.j. 

5.) Notranje plasti (n. pr. podzemski prostori, ki 
služijo rudarstvu) niso zavezane zemljarini. 

6.) Davčna obveznost zemljišča, 
a) ki doslej ni bilo zavezano zemljarini, se začne 

z dnem 1. januarja prihodnjega leta, ko so nastopili 
pogoji za njegovo davčno zavezanost; • 

b) ki je bilo doslej oproščeno (trajno ali začasno, 
člena 10. in 11. zakona), se .začne z dnem 1. janu
arja prihodnjega lota-, ko je oprostitev prestala 
(člen 10., predposiednji odstavek, in člen 11.). 

7.) Davčna obveznost prestane praviloma koncem 
davčnega leta, v katerem so nastali razlogi, ki iz
ključujejo davčno zavezanost, ali taki, ki opravi
čujejo zahtevo davčne oprostitve (glej izjemo po 
členu 14. zakona kot posledico prepozno vloženo 
prošnje). 

8.) Izpremembe, ki nastanejo med davčnim le
tom, bodisi v osebi davčnega zavezanca (s prodajo, 
podari.tvijo, dediščino itd.), bodisi v davčnem pred' 
metu (trajna izpremomba v vrsti obdelovanja), ni
majo vpliva na davčni predpis tega leta. Izjemoma, 
da se prepreči možnost dvojne obdavčitve, če se 
zemljišče, zavezano zemljarini, zazida z objektom, 
zavezanim zgradarini, odnosno uporabi za dvorišče 
do največ 500 m5, prestane biti zemljišče zavezano 
zemljarini onega dne, ko je postalo po členu 31. v 
zvezi s členom 10., točko 11.), zavezano zgradarini. 
Popravki davčnega predpisa se izvrše v takem pri
meru samo na zahtevo davčnega zavezanca. 

9.) Davčni zavezanec mora prijaviti vse činje
nice, zaradi katerih postane njegovo zemljišče, ki 
ni bilo zavezano davku, iz kakršnegakoli razloga 
zavezano zemljarini, v 60 dneh od nastale izpre
membe. Če tega ne stori, se kaznuje, odnosno -e 
mora kaznovati po členu 138. 

Za obratne primere, t. j . če pridobi zemljišče, 
zavezano davku, pogoje (člena 10. in 11.) za trajno 
ali začasno oprostitev, ne določa zakon posebnih 
kazni, ako se ne prijavijo o pravem času, ker zade
nejo davčnega zavezanca v tem primeru posledice po 
dragem odstavku člena 14. 

K členu 10. 

V tem členu našteva zakon primere o davčni 
oprostitvi zemljišč, ki ni zanje rok oprostitve dolo
čen vnaprej, da se ločijo od zemljišč, ki ee smejo 
oprostiti po členu 11. davka začasno, t. j . za dobo, 
ki je glede trajanja vnaprej točno določena. 

Pogoje za oprostitev kakor tudi dobo, v kateri 
traja oprostitev po členu 10., veže zakon na obstoj 
izvestnih činjenic, in sicer glede na posestnikovo 
osebo ali na namen ali pa-na način, kako se zemljišče 
uporablja. Vsa taka zemljišča so načeloma zavezana 
zemljarini ter se morajo vpisati v kataster s svojim 
čistim dohodkom, samo da se zanje ne predpisuje 
davek, dokler traja oprostitev. S teh Taznih stališč 
oprašča zakon: 

l.) vsa državna zemljišča, ki se gospodarsko-
pridobitno ne ukoriščajo. Za gospodarsko-pridobitno 
poslovanje ni smatrati, če se ukorišča državno zem
ljišče, najsi s kmetijskim obdelovanjem, za gospodar-
sko-vzgojne smotre (vzorne državne kmetijske po
staje itd.); 

2.) zemljišča tujih držav poleg zgradb poelanižtva 
ali konzulata, če oprašča tudi tuja država tega dav
ka zemljišče, ležeče poleg zgradb, ki so lastnina naše 
države in v katerih stanujejo naši poslaniki ali kon
zuli v inozemstvu; 

3.) cerkvišča, dvorišča (okoliši) molilnic in javna 
pokopališča priznanih veroizpovedanj. 

Za eerkvišče in dvorišče molilnice se smatra oni 
prostor zemljišča okoli cerkve (molilnice), ki služi 
javni komunikaciji in ki se kmetijski ali gozdno
gospodarski ne ukorišča; 

4.) zemljišča, ki služijo neposredno narodno-pro-
svetnim, kulturnim, zdravstvenim in dobrodelnim 
namenom, brez namena zaslužka. 

Zlasti je troha. paziti na zakonski postulat «ne
posrednosti»; zakaj če,se odda n. pr. zemljišče v 
zakup ali vzame v zakup in se uporablja zakupnina, 
odnosno presežek dohodka, v navedene namene, ne 
služi zemljišče več tem namenom samo neposredno. 
Samo posredno jim služi s svojim dohodkom, na ka-
t-егмп participira tudi oni drugi, ki ga odda, odnosno 
vzame v zakup. 

Zemljišče mora služiti v narodne (torej javne, 
občekoristne) prosvetne, kulturne, zdravstvene in 
dobrodelne namene brez namena zaslužka. Vrtovi ob 
privatni bolnici, igrališča ob privatni šoli itd., ki so 
napravljeni z namenom zaslužka, torej ne smejo biti 
oproščeni. 

Te činjenice, važne za oprostitev, morajo imeti 
katastrska oblastva v evidenci ter se zdaj pa zdaj 
uverjati, ali obstoje in ali so točne; 

5.) trtnice in drevesnice države, samoupravnih 
teles in gospodarskih družb (zadrug), napravljene 
samo za vzor (zaradi pouka), brez namena zaslužka; 

6.) javne ceste in poti, ulice, trgi in javni parki 
države in samoupravnih teles. Za Javne ceste in 
poti se smatrajo one, ki so kot take vpisane v zem
ljiških knjigah. V krajinah, kjer ni zemljiške knjige, 
se smatra za javno ona cesta ali pot, ki jo sme rabiti 
vsakdo brez čigarkoli prepovedne pravice. Če ima 
cesta ali pot te pogoje, se smatra za oproščeno 
davka, najsi bi bila last privatne osebe; 

7.) kanali in vodovodne instalacije, ki služijo in 
dokler služijo javnim občekoristnim namenom. Ka
nali, ki služijo javnim namenom, so oproščeni zem-
ljarine tudi, če ni«o določeni neposredno vprav za 
javni promet; privatni kanali so zavezani davku, 
razen če služijo javnim namenom. 

Za vodovodno instalacijo se smatra vodovodna 
naprava v tehnični celoti, tako da se smatrajo zanjo 
vse naprave, ki so potrebne za izgradnjo, vzdrže
vanje in delovanje vodovoda po odobrenem, pro
jektu. Zaradi tega se zemljišča, ki služijo res za 
javen vodovod, ne smatrajo za parifikacijsko (davku 
zavezano) zemljišče, najsi bi se vodovodne cevi niti 
ne polagale na njih; 

8.) pri točki 8.) člena 10. zakona, je treba zlasti 
paziti na pogoj, da so izvedene dotične naprave po 
predpisih ali zakonih o vodnem pravu. Vse te na
prave morajo biti šfo-šega, močnejšega kmetijskega 
značaja; 

9.) v točki 9.) člena 10. zakona je postavljen za 
davčno oprostitev potokov, rek, jezer in močvar po
goj, da ne dajo nikakršnega dohodka; jezera z ribjo 
lovjo so zavezana davku prav tako kakor močvare. 
v katerih se dobiva trstičje; 

10.) nerodovitna zemljišča niso zavezana davku 
že po definiciji davčne obveznosti v členu 9. zakona; 
za kmetijski neporabna je treba smatrati nadalje 
taka zemljišča, ki so morda tudi rodovitna, toda 
ostanejo zaradi težke pristopnosti stalno kmetijski 
neporabna; 

11.) zazidano zemljišče in dvorišče (hišni okoliš) 
do 500 ms, če se ne oddasta posebe v zakup ali -e 
ne uživata Točeno od zgradbe. V tem primeru je 
zavezan dotični dohodek davku na Tente. — Za za
zidano zemljišče (gradbena area) se smatra ona po
vršina, na kateri resnično stoji zgradba. Za dvorišče 
se ne sme smatrati prostor za zaJožišča in prav go
tovo ne tak prostor, ki ni na nobeni strani omejen s 
sosednjimi gospodarskimi poslopji. Taka zemljišča 
se smatrajo tako kakor stavbišča za parifikat po 
členu 18. zakona. 

Če se in čim se zemljišča pod točkami 1.) do 11.) 
prestanejo uporabljati v namene, ki jim dajo pra
vico do oprostitve, odnosno čim se osposobijo (toč
ka 10.) za kmetijsko ukoriščanje, postanejo z dnem 
1. januarja prihodnjega leta zavezana davku. (Glej 
posledice zakesnele prijave v točki 9. pravilnika k 
členu 9.) 

Zemljišča, ki so po tem členu zakona oproščena 
davka, niso zavezana nikakršnemu pribitku, ki se 
odmerja na podstavi zomljarine, torej tudi ne samo
upravni dokladi. 

K členu 11. 
Samo začasno, za izvestno, točno določeno dobo, 

smejo biti (glej člen 14. o dotičnih prošnjah) opro
ščena zemljarine: 

1.) za dobo 15 let zemljišča, ki so na dan, ko je 
stopil v veljavo novi zakon o neposrednjih davkih 

k * 
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(člen 165. zakona), kmetijski neporabna, pa se na
rede z izrednimi stroški za porabna. Za kmetijski 
neporabna se smatrajo povsem nerodovitna zem
ljišča, pa tudi taka, ki se zbog nepristopnosti itd., 
najsi 80 rodovitna, ne morejo kmetijski uporabljati. 

Za obeležje dosežene kmetijske porabnosti zem
ljišča se smatra činjenica, da se začne zemljišče 
kmetijski obdelovati in da ni treba več uporabljati 
posebnega človeškega napora, ki ga je bilo treba, 
da se je osposobila zemlja za dajanje, odnosno uko-
riščanje dohodka. Hodno poznejše vzdrževanje in 
stroški zanje se ne smatrajo za izreden napor in za 
izredne stroške; 

2.) vinogradi, če se napravijo: 
(1) z domačo trto na odobreni podlogi na tleh, 

kjer je bil tudi neposredno prej vinograd, za 4 leta; 
(2) z domačo trto na odobreni podlogi na kame

nitih ali peščenih tleh, za 10 let; 
(3) z domačo necepljeno ali cepljeno trto na odo

breni podlogi na svižu, za 20 let. 
V primeru pod (1) se d i oprostitev samo za ob

novljene vinogrado, ne pa za vinograde, napravljene 
na zemljišču, na katerem neposredno prej! ni bilo 
vinograda; v primeru pod (2) se dovoli oprostitev /a 
vsak novi vinograd, ki je napravljen na kamenitih 
ali peščenih tleh, najsi prej na teh tleh ni bilo vino
grada. (V praksi se utegnejo pojavljati ti primeri 
največ v Primorju, Hercegovini in na ostalem kra
škem svetu.) 

V primeru pod (3), za katerega se določa naj
daljša oprostitev, je pogoj ta, da se napravi vino
grad na svižu. Za sviž se smatrajo tla, izpostavljena 
takim vetrovom, ki jih utegnejo z nanosom peska 
uničiti, odnosno jim razvetd rodovitno površino. (Po
gostni primeri v belocrkvanskem srezu.) 

V obeh prvih primerih postavlja zakon za drugi 
pogoj, da se zasadi vinograd samo z domačo (torej 
ne z importirano) trto, cepljeno na odobreni podlogi; 
v tretjem primeru pod (3) pa sme biti vinograd na
pravljen z domačo necepljeno trto in samo, če se trta 
cepi, mora biti na odobreni podlogi. 

V vsakem konkretnem primeru oprostitve se za
hteva mnenje kmetijskih državnih organov, ali se je 
cepila trta na odobreni podlogi. 

Oprostitev ni dopustna, če se v obstoječem vino
gradu samo zasajajo nove trte med puščenimi sta
rimi. 

Če se vinograd, oproščen davka, opusti in iz-
premeni v drugo kulturo, prestane tudi začasna opro
stitev (glej člen 14. in člen 9., poslednji odstavek, 
zakona); 

3.) za 6 let zemljišča, na katerih se zasade novi 
slivniki, za 15 let pa zemljišča, na katerih se zasade 
nova oljičja. V novem slivniku mora biti zasajena 
pretežno požeška sliva (bistrica, modra, cepača, 
madžarka); 

4.) za 5 let zemljišča kolonistov, naseljenih po 
predpisih zakona o agrarni reformi. Doba oprostitve 
se računi od začetka prihodnjega leta, ko se je zem
ljišče izročilo, za že naseljene koloniste, ki niso uži
vali te oprostive, pa od dne, ko je stopil v veljavo 
novi zakon o neposrednjih davkih (glej člen 165. 
zakona). 

Kolonisti, ki so uživali po dosedanjih zakonih 
oprostitev od zemljarine, uživajo, če do dne, ko je 
stopil v veljavo novi zakon o neposrednjih davkih, 
še ni potekla ali, če je potekla, a ni znašala 5 let, 
oprostitev do zvršetka popolnih 5 let od začetka 
prihodnjega leta, ko je bilo zemljišče kolonistu iz
ročeno, odnosno od dne, ko je stopil v veljavo zakon 
o neposrednjih davkih. 

Davek za ostanek leta, v katerem se je zemljišče 
kolonistu izročilo, se odpiše, če zaprosi za to do 
konca dotičnega leta; 

5.) novopogozdena zemljišča za 20, odnosno 
40 let ob pogojih, navedenih v zakonu. Preden se 
oprostitev dovoli, je treba zahtevati v vsakem kon
kretnem primeru mnenje pristojnih gozdarskih or
ganov; 

6.) zemljišča, ki jih store zasipi s ikamenjem, 
peskom, naplavino ali druge elementarne nezgode 
za dlje nego za leto dni nesposobna za kmetijstvo, 
so oproščena za dobo, ki se določi v vsakem kon
kretnem primeru po obsegu škode in možnosti ob
nove. Za take odobritve je pristojen minister za 
finance, 

K členu 12. 
(Glej posebna določila uredbe o odpisu davka ob 

•Iementarni škodi, ki se izda po členu 159. zakona.*) 

* Uradni list z dne 18. decembra 1928., št. 394/118. 
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K členu 13. 
1.) Kakor se sme po členu 11., točki 1.), zakona 

in pravilnika dovoliti začasna (151etna) oprostitev 
od zemljarine za zemljišča, ki so bila prej nerodo
vitna ah' kmetijski neporabna, če se narede z iz
rednimi stroški za rodovitna ali kmetijski porabna, 
prav tako dovoljuje zakon ne sicer začasne opro
stitve, pač pa izvestno začasno olajšavo v zemljarini 
za ona zemljišča, ki so bila sicer tudi prej rodovitna, 
(in kot taka zavezana davku), toda se v rodovitnosti 
(ko jo stopil novi zakon v veljavo) izboljšajo z iz
rednim trudom in izrednimi stroški. Zemljarina se 
plačuje po katastrskem čistem dohodku; katastrski 
čisti dohodek pri tako amelioriranih zemljiščih pa je 
treba v katastru reküficirai (zvišati). Ker, pa se z 
zvišbo čistega dohodka načeloma zviša tudi davek, 
predpisuje zakon pri tako amelioriranih zemljiščih 
izjemo in določa zanje olajšavo v tem, da se davek 
nanjo ne zviša na podstavi novega katastrskega či
stega dohodka, ampak ostane isti (torej na podstavi 
prejšnjega čistega dohodka pred amelioracijo) še 15 
let. Zakon pušča celo v poslednjem odstavku tega 
člena 15 let za podstavo prejšnji katastrski dohodek, 
če se izpremeni z amelioracijo tudi sama vrsta kul
ture, n. pr. če se izpremeni slab travnik v dobro ora
nico. (Glej člen 14. o prošnjah za davčno olajšavo.) 

Amelioracijo zemljišč so lahko ali take, da se 
močvirna zemljišča izsuše, odnosno zemljišča, iz
postavljena, poplavam ali hudournikom, zavarujejo 
zoper poplave in hudournike, ali pa take, da se pre
skrbi suhotnim zemljiščem potrebna vlaga z nama
kanjem, in sicer vedno z uporabo posebnega člove
škega napora in s stroški, ki trajno zavarujejo boljšo 
rodovitnost. 

2.) Prav taka vrsta oljašave je bila v nekaterih 
oblastih kraljevine tudi doslej zakonski normirana 
in zato dovoljuje tudi novi zakon v drugem od
stavku tega člena tako olajšavo še nadalje (seveda 
dokler ne poteče prej odobreni rok; glej člen 3., 
tretji odstavek, zakona). Vendar pa zakon ne za
držuje te olajšave na podstavi katastrskega dohod
ka, po katerem so je doslej plačeval davek za ta 
zemljišča, ampak na povečani podstavi dohodka, ki 
rezultira, .če se pomnoži dosedanja katastrska pod
stava davčne olajšave z občim koeficientom, ki se 
določi po odredbah člena 20., prvega odstavka. 
(Glej tudi odredbe člena 17., kolikor: posezajo kon
kretno v take primere.) 

Izvršene izpremembe v kulturi (vrsti obdelova
nja) ne alterirajo niti v tem primeru podstave za 
davčno olajšavo, dokler olajšava traja. 

3.) Tudi začasna (151etna) oprostitev po členu 11., 
točki 1.), če se izpremene nerodovitna ali kmetijski 
neporabna zemljišča z izrednim trudom in izrednimi 
stroški v rodovitna in porabna, kakor tudi začasna 
(151etna) davčna olajšava zemljišč, amelioriranih z 
izrednim trudom in izrednimi stroški, se sme podalj
šati, preden poteče odobreni 151etni rok oprostitve 
(olajšave), ali pa po tem roku, ob pogojih in v me
jah, točno in jasno določenih v zakonu (člen 13., 
tretji odstavek). 

Isto olajšavo ob istih pogojih določa zakon 
(člen 13., četrti odstavek) tudi glede zemljišč, ki 
uživajo iz istega povoda (člen 11., točka 1., in 
člen 13.) po prejšnjih zakonih začasno oprostitev 
od zemljarine, odnosno olajšavo. Izpremembe, iz
vršene v kulturi, ne vplivajp nanjo niti v dobi tako 
podaljšane oprostitve (olajšave). 

Ta podaljšava se ne dovoli, najsi bd obstajala 
činjenica, da so se vložili posebni novi stroški, če 
se konkretno ne argumentira višina prvotnih osnov
nih stroškov, vloženih za izpremembo zemljišča v 
rodovitno ali za amelioracijo. 

4.) Vse pogoje za oprostitev (olajšavo) kakor 
tudi za njeno podaljšavo po tem členu in po čle
nu 11., točki 1.), zakona ugotavljajo katastrski 
organi s pripomočjo kmetijskih organov. 

K členu 14. 

1.) Začasne oprostitve zemljišč, ki so se izpre-
menila v rodovitna in kmetijski porabna, po čle
nu 11., točki 1.), kakor tudi začasna olajšava amelio
riranih zemljišč po členu 13., veljajo od dne 1. ja
nuarja naslednjega leta, ko se zemljišče izpremeni v 
rodovitno, porabno, odnosno se ameliorira. Za obe
ležje te činjenice se smatra dejstvo, da se je začelo 
zemljišče kmetijski ukoriščati, odnosno da daje 
ameliorirano zemljišče znatno večji dohodek, in da 
ni treba več v obeh primerih posebnega človeškega 
napora in posebnih stroškov, ki so se prvotno uči
nili, da se je izpremenilo zemljišče v rodovitno (po
rabno), odnosno da se je v dohodku izboljšalo. Redno 
poznejše vzdrževanje in stroški zanje se ne smatrajo 
za izredne stroške in izreden napor. 

Letnik X. 

Začasna oprostitev, odnosno olajšava, prestane 
dne 31. decembra, če se ne odobri podaljšava. 

2.) Pravica do oprostitve (trajne po členu 10. ali 
začasne po členu 11.), odnosno pravica do začasne 
olajšave (člen 13.) se pridobi s posebno prošnjo, ki 
se more vložiti pri davčnem oblastvu prve stopnje, 
v čigar območju leži zemljišče, do konca leta, ko so 
nastali pogoji za oprostitev, odnosno za olajšavo. 
(Glej predhodno točko v tem členu pravilnika. Pri 
trajnih oprostitvah po členu 10. je treba presoditi 
posebe zlasti vsak primer, ko je nastal pogoj opro
stitve.) Tako prejete prošnje pošlje davčno oblastvo 
takoj v postopanje in rešitev pristojnemu katastr
skemu oblastvu. 

Ce se ta rok zamudi, se kaznuje to s1 tem, da se 
predpiše in pobere davek za dotične objekte za ves 
čas do konca leta, v katerem se je prošnja vložila. 

Prošnje za oprostitev po členu 10. se ne vlagajo 
v primeru točk 1.), 2.), 3.), 6.), 9.), 10.) in 11.). Opro
stitve se izvajajo v teh primerih uradoma. Zoper 
rešitev katastrskega oblastva je dopustna v 30 dneh 
od dne, ko se je izročila, pritožba na oblastvo druge 
stopnje. V rešitvi je treba navesti pravico do pri
tožbe in rok za pritožbo. 

K členu 15. 
1.) Zemljarina je realno breme na zemljišču. Zem

ljišče kot tako jamči s svojim dohodkom za davek 
v mejah odredb člena 146. zakona, ne glede na po
sestnikov o osebo (glej pravilnik k členu 146., toč
ko 5.). 

2.) (1) Osebno, zakonski je zavezan, plačevati 
zemljarino, oni, ki uporablja zemljišče kot svoje: 
posestnik, imetnik zemljišča; 

(2) če gre za užitek, je zavezan, plačevati davek, 
uživalec; 

(3) če pa gre za nasledstveni zakup, ga mora 
plačevati nasledstveni zakupnik. 

3.) Posestnik (imetnik) zemljišča je oni, ki upo
rablja zemljišče kot svoje ter ima tudi voljo, ga pri
držati za svoje. 

Uživalec zemljišča je oni1, ki mu pripada brez 
vsake omejitve pravica, uživati tuje zemljišče, ne 
da bi se kršila njega bistvenost. Za uživalca se sma
trajo tudi oni, ki dobe zemljo po odredbah zakona o 
agrarni reformi. 

Za nasledstveni zakup zemljišča gre takrat, 
kadar se nekomu in njegovim naslednikom pogod
beno odstopi zemljišče ртои temu, da povrne koristi, 
ki jih ima od zemljišča, vsako leto v denarju, pri
delkih ali dajatvah, določenih po dohodku zemljišča. 

4.) Sk,ladno s prednjimi pripombami morajo na
vesti katastrska oblastva v vsakem posestnem listu 
ime in priimek davčnega zavezanca; davčna oblastva 
pa ga morajo obremeniti z ustrezno zemljarino. 

K členu 16. 
(Glej izčrpna' določila uredbe o ugotovitvi kata

strskega čistega dohodka,*) 

K členu 17. 
1.) Praviloma, skoro za vsa zemljišča, zavezana, 

•davku, je katastrski čisti dohodek kot osnova zem
ljarine denarna vrednost srednjega donosa zemlji
šča, ki ga je mogoče doseči z običajnim gospodar
jenjem, po odbitku povprečnega zneska rednih go
spodarskih stroškov. (Kaj se smatra za redne gospo
darske stroške, o tem glej člen 16., poslednji odsta
vek, zakona in uredbo o ugotovitvi katastrskega 
čistega dohodka.) 

2.) Vkljub gorenjemu pravilu dovoljuje zakon, 
da se smejo odbijati poleg teh rednih gospodarskih 
stroškov od kosmatega donosa zemljišča še nekateri 
nadaljnji posebni stroški. To dovoljuje zakon samo 
pogojno in izjemno na zemljišča po členu 11., toč
ki 1.), ki so se napravila iz nerodovitnih za rodo
vitna, iz neporabnih za porabna, in za amelioriranaJ 
zemljišča po členu 13. zakona. 

3.) Posebni stroški (točka 5.), ki se smejo odbijati 
poleg rednih gospodarskih stroškov od kosmatega; 
dohodka zemljišča, so samo stroški za upravo in za 
vzdrževanje dragih naprav in ureditev, izvedenih 
ob amelioraciji zemljišča, odnosno takrat, ko se j.e 
napravljalo zemljišče za rodovitno in kmetijski po
rabno. 

4.) Da se morejo odbiti od kosmatega dohodka 
zemljišča poleg rednih gospodarskih stroškov še ti 
posebni stroški (točka 3.), postavlja zakon za pogoj, 
da je v konkretnem primeru vpoštevni svet teh
nično odrejen tako, da je mogoče za vsako vpoštev-
no parcelo točno ugotoviti količnik (razmerje) de-

* Uradni list z dne 20. julija 1928., št. 242/68. 
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leža vsake parcele pri stroških za upravo in za vzdr
ževanje instalacij in naprav. 

5.) Višina (glej točko 6.) posebnih stroškov za 
upravo in za vzdrževanje ni vsako leto enaka. Ker 
pa je mogoče ob ugotavljanju katastrskega čistega 
dohodka, ki ima značaj relativne stabilnosti, operirati 
samo s številkami, ki so določene enako za vsako 
lete. dokler traja ta stabilnost, določa zakon višino 
posebnih stroškov domnevno z 8 % glavnice, vlo
žene v naprave, in letne režijske stroške v povpreč
nem znesku poslednjih šestih let. 

Če se vrednost vložene glavnice ali povprečni 
znesek režijskih stroškov v poslednjih šestih letih 
konkretno ne dasta ugotoviti, se ugotove posebni 
stroški z ocenitvijo komisije, ki jo odredita za vsak 
konkretni primer sporazumno minister za finance in 
minister za poljedelstvo in vode. Vrednost tako ugo
tovljenih posebnih stroškov se repartira (točka 4.), 
če se ni prekoračila maksimalna meja po točki 6.), na 
vse vpoštevne parcele, za katere so se ocenili po
sebni stroški skupno, po količniku, ki se pokaže ra
čunski med razmerjem celokupnega katastrskega 
čistega dohodka (torej onega, v katerega se niso 
všteli posebni stroški) vseh parcel proti višini po
sebnih letnih stroškov, ugotovljenih z ocenitvijo. 

Seveda se ugotovi z analogno računsko operacijo 
količnik repartiere- (porazdelitve stroškov na po-
edine parcele) tudi v primeru prvega odstavka te 
točke, 

Če se je zakonska maksimalna meja stroškov 
prekoračila, je treba postopati ob reparticiji po po
slednjem odstavku prihodnje točke. 

6.) Glede višine posebnih stroškov postavlja za
kon maksimalno mejo, ki je ti stroški konkretno ne 
smejo prekoračiti; določa namreč, da je ne smejo 
zmanjšati za več nego 80 % : 

a) celokupnega katastrskega čistega dohodka 
(torej onega, v katerega še niso všteti ti posebni 
stroški) zemljišč, ki so se napravila (člen 11., toč
ka 1.) iz nerodovitnih in .kmetijski nftporabnih za 
Todovitna in kmetijski perabna, in 

b) presežka celokupnega katastrskega čistega 
dohodka, doseženega z amortizacijo zemljišča 
(Člen 13.). 

Preden se izvrši reparticija (porazdelitev) poseb
nih stroškov po točki 5.), se mora torej ugotoviti v 
vsakem konkretnem primeru, ali se ni z ugotov
ljeno vsoto teh- stroškov prekoračila prednja maksi
malna meja. Ce se je in kadar se je, je treba redu
cirati vsoto stroškov na višino te maksimalne meje 
in tako reducirano vsoto stroškov repartirati. 

7.) Zadrugam (združbam), ki so ustanovljene po 
zakonu o vodnem pravu, daje zakon izjemoma iz-
vestne privilegije v tem, da jim zavaruje pravico do 
povračila adekvatnoga davka, če se niso odbili v 
konkretnem primeru od kosmatega dohodka zem
ljišč poleg rednih stroškov tudi ti posebni stroški. 

Pri takih zadrugah utegne nastopiti možnost, da 
se posebni stroški niso odbili, v dveh primerih: 

a) če vpoštevni svet ni tehnično odrejen ter se 
tudi reparticija posebnih stroškov ne more izvršiti; 

b) če je vpoštevni svet sicer tehnično odrejen, 
a se zadruga (združba) s pravnoveljavnim sklepom 
sveje skupščine odreče pravici, odbijati te posebna 
stroške. 

Ker pa je v prednjih dveh primerih katastrski 
čisti dohodek ugotovljen z odbitkom samo rednih 
gospodarskih stroškov, ima zadruga (združba) pra
vico do povračila za oni del samo osnovnega (torej 
ne. tudi dopolnilnega) davka, ki ustreza nevštetim 
posebnim stroškom. To uslugo izkazuje država za
drugam (združbam) zato, da jim omogečuje in za
varuje redni letni dotok izvestnega dohodka, s ka
terim pokrivajo stroške za upravo in amortizirajo 
vloženo glavnico. 

Znesek povračila določi minister za finance, ko 
je zaslišal mnenje posebne komisije, ki ji je predsed
nik odposlanec ministrstva za finance (generalne 
direkcije katastra), člani pa so ministrski zaupnik 
dotične vodne zadruge in zastopniki vodne zadruge. 
Navodilo za poslovanje te komisije izda naknadn.-
minister za finance sporazumno z ministrom za 
poljedelstvo in vode. 

Kako se določa višina povračila, to se ravna po 
istih načelih, po katerih se določa skupna višim 
povprečnih posebnih stroškov po točki 5.); vendar 
pa ne sme biti to povračilo nikoli večje nego 80%: 

a) celokupnega osnovnega davka, ki odpada po 
katastrskem čistem dohodku (v katerega seveda niso 
všteti posebni stroški) vseh parcel vpoštevnega sve
ta, ki se je obdelal iz nerodovitnega v rodovitnega 
(člen 11., točka 1.); 

b) celokupnega presežka osnovnega davka (ki 
odpada po katastrskem čistem dohodku, v katerega 

seveda niso všteti posebni stroški) vseh parcel vpo
števnega amelioriranega sveta (točka 13.). 

Določeni letni znesek povračila, kakor ga odobri 
minister za finance, izplačuje pristojno davčno ob-
lastvo prve stopnje, ki ga odredi minister za finance, 
dotičnim zadrugam (združbam) v trimesečnih obro
kih vnaprej. 

Že določeni znesek letnega povračila se sme 
revidirati in nov znesek določiti, kadarkoli se iz
vedejo nova dela za zavarovanje dosedanjega do
nosa, če presezajo nove investicije četrtino vred
nosti prvotnih investicij. 

Zadrugam (združbam), ki so uživale pravico po
vračila že po dosedanjih zakonih, se določi povra
čilo po novem zakonu iznova tako, da znaša po 
davčnem predpisu po novem zakonu isti odstotek, 
ki ga je znašalo po onem davčnem predpisu, ko je 
dobila zadruga pravico do povračila; vendar pa ne 
sme prestopiti to novo povračilo prej označenih 
maksimalnih mej. Novi znesek povračila določi mi
nister za finance na predJog spredaj omenjene ko
misije. 

K členom 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. in 26. 

(Glej izčrpna določila uredbe o ugotovitvi kata^ 
sirskega čistega dohodka.) 

K členu 27. ••* 

1.) Zemljarma se odmerja na podstavi katasfc^ 
skega čistega dohodka, ugotovljenega po odredbah" 
novega zakona (členi 16. do 27.), pričenši z dnem 
1. januarja 1929. (člen 23. zakona). Kata.strski čisti 
dohodek kot davčna osnova je vpisan v kataster 
zemljarino in v tem se vodi o čistem dohodku stalno 
evidenca. Na podstavi tako ugotovljenega in eviden
tiranega katastrskega čistega dohodka se sestavi po 
stanju na koncu vsakega koledarskega leta indivi
dualni razpored zemljarine za vsako občino posebo 
(glej pravilnik k členoma 125. in 126.) tako, da se 
vpišejo vanj po zaporednih številkah posestnih listov 
vsake občine podatki po uradnem obrazcu. (Glej 
obrazec v prihodnjem stolpcu.) 

Ta posel mora izvršiti katastrsko oblastvo (člen 
126., tretji odstavek). 

V Srbiji in Črni gori ga dovTŠujejo za sedaj 
davčna oblastva prve stopnje, dokler se ne izvrši v 
poedinem srezu katastrska izmeritev, dokler se no 
osnuje zanj definitivni kataster in se ne postavijo 
•krajevna katastrska oblastva. (Kjerkoli se omenjajo 
pozneje v tem členu polog katastrskih oblastev tudi 
davčna oblastva prve stopnje kot pristojna za od-
moro zemljarine, so torej mišljena samo davčna 
oblastva prve stopnje v Srbiji in Črni gori.) 

V razpored se ne sme vpisovati katastrski čisti 
dohodek zemljišč, ki so po členu 10. trajno opro
ščena zemljarine. 

V razporedu se mora obračuniti takoj, ko se pre
nese katastrski čisti dohodek iz posestnega lista, 
po zakonski stopnji osnovni davek in vpisati v 
7. stolpec. 

2.) Ko katastrsko, odnosno davčno oblastvo se
stavlja te razporede, mora izvršiti tudi to-le opra
vilo: Po členu 3., petem odstavku, zakona (glej pra
vilnik k členu 3., točko 4.), se mora zaradi davč
nega cenzusa osnovni davek vsakega objekta, ki je 
začasno oproščen davka, vendarle odmeriti, toda 
samo idealno, to se pravi: določiti je treba njegovo 
višino, ga obremeniti v glavni davčni knjigi ter ga 
obenem takoj tudi razbremeniti kot predmet, ki j'? 
začasno oproščen. Da se izvrši ta zakonska odredba, 
vpiše katastrsko (odnosno davčno) oblastvo v 8. stol
pec katastrski čisti dohodek, ki se nanaša na ob
jekte, začasno oproščene zemljarine; potem pa iz
računi in vpiše v 10. stolpec idealni osnovni davek 
takih zemljišč. 

3.) Če se je v predhodnem letu v izvestnih ob
činah osnovni davek odpisal zaradi elementarnih 
škcd, vpiše katastrsko oblastvo (odnosno davčno 
oblastvo prve stopnje v Srbiji in Čini gori), ko se
stavlja individualni razpored vsake občine, pri 
vsakem dotičnem davčnem zavezancu v 9. stolpec 
še znesek katastrskega čistega dohodka, po katerem 
se je v minulem letu odpisala osnovna zemljarina 
zaradi elementarne škode po členu 11., točki 6.), m 
po členu 12. zakona. (Za prvo leto 1929. se ti odpisi 
zaradi elementarnih škod ne morejo vpisati za od
mero dopolnilnega davka, ker se v velikem delu 
države davek na. zemljišče za leto 1928. ni ne od
merjal ne odpisoval po katastrskem čistem dohodku, 
a se tudi tam, kjer je katastrski čisti dohodek ob
stajal, ne ujoma z novim zakonskim katastrskim 
dohodkom.) Potem se izračuni razlika med 7. in 
10. stolpcem, ki se vpiše v 11. stolpec, nato razlika 
med 6. in 9. stolpcem, ki se vpiše v 12. stolpec. 
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4.) Katastrski, čisti dohodek v 12. stolpcu kaže. 
samo rezultate posestnih listov svojega območja. Da 
pa se more določiti zakonska osnova dopolnilnega 
davka, jo treba zbrati vse čiste katastrske dohodke 
istega davčnega zavezanca v območju vse admini
strativne oblasti. Za to zbiranje so odprti 13., 1-1. 
in 15. stolpec, ki se izpolnijo samo pri onem kata
strskem (davčnem) oblastvu v isti administrativni 
oblasti, v katere območju davčni zavezanec stanuje; 
če pa stanuje kjerkoli izven te oblasti, izpolni te 
stolpce (13., 14. in 15.) ono katastrsko (davčno) 
oblastvo oblasti, kjer ima zavezanec največji kata-
strsiki čisti dohodek. V ta namen: 

a) sestavi vsako katastrsko (davčno) oblastvo 
takoj, ko zaključi posestne liste svojega območja (to 
se mora zgoditi brezpogojno do konca moseea marca 
vsakega leta), seznamke onih zemljiških posestni
kov iz svojega območja, ki stanujejo v drugih srezili 
iste oblasti. Stanovališče vsakega zavezanca je 
navedeno na njegovem posestnem listu. 

Za vsako katastrsko (davčno) oblastvo. ki je v 
območju istega administrativnega oblastva, se se
stavi poseben tak seznamek oseb, Id stanujejo v 
njegovem območju, po nastopnem obrazcu: 
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V prednji seznamek se vpiše (katastrski čisti do
hodek iz 12. stolpca razporeda. Obenem se potegne 
pri vsakem takem zavezancu v 13., 14. in 15. stolpcu 
črtica (—), v pripombi pa se navede katastrsko 
(davčno) oblastvo, ,ki se mu je poslal seznamek in 
pri katerem se odmeri, dopolnilni davek. 

Takô eeetavljeni in podpisani seznamki se mo
rajo poslati najkesneje đo dne 15. aprila dotičnim 
katastrskim (davčnim) oblastvoin, v katerih območju 
stanujejo osol>e, navedene v seznainku. 

Takoj po prejemu takega seznamka vpiše vsako 
oblastvo, ki mu je bil seznamek poslan, v svoj raz
pored (seveda pod zaporedno številko dotičnega za
vezanca) priobčene podatke v 13. in 14. stolpec, 
nato sešteje 12. in 14. stolpec, vpiše seštevek v 
15. stolpec ter izračuni na tej podstavi, če je večja 
od 1000 Din, in vpiše v 16. stolpec dopolnilni davek 
po progresivni lestvici člena 27., točke 2.), zakona. 
Ce pa seštevek ni večji od 1000 Din, ostane 16. stol
pec, prazen (potegne se črtica). Obenem se navede v 
pripombi številka, pod katero se je v vložnem za
pisniku vpisal prejeti seznamek, in od koga je 
pri s pol. 

Ce nima lak zavezanec zemljiškega, posestva v 
območju dotičnega katastrskega (davčnega) oblastva, 
ki je seznamek prejelo, toda stanuje v njega območ
ju, .se prejeti podatki vendarle vpišejo v razpored 
zemljarine za dotično oblastvo in dopolnilni davok 
se odmeri tako, da se otvori za tega zavezanca, v 
razporedu nova prihodnja razpjoredna številka, 
prazni pa se- puste vsi stolpci, ki se nanašajo na 
odmero osnovnega davka; 

b) glede davčnih zavezancev, katerih sedež je po 
posestnem listu kjerkoli izven območja iste admini
strativne oblasti, je treba postopati tako, da se zbe
rejo po istem obrazcu v poseben seznamek, ki so 
pošlje najkesneje do dne 15. aprila vsakega leta 
nadrejenemu oblastvu drugo stopnje. To oblastvo 
ugotovi, ko je prejelo te seznamke od vseh pod
rejenih katastrskih (davčnih) oblastev, ' iz njih, kje 
je največji katastrski čisti dohodek, nabavi vse do
tične dohodke za vsakega zavezanca pregledno po 
občinah ter jih priobči- najkesneje do konca meseca 
aprila onemu katastrskemu (davčnemu) oblastvu 
svojega območja, v čigaT območju je- zavezancev 
največji katastrski čisti dohodek, s pozivom, naj vpiše 
te podatke za dotičnega davčnega zavezanca v svoj 
razpored v 13. in 14. stolpec in naj odmeri zave
zancu dopolnilni davek po skupni osnovi h 15. stolp
ca, če, je ta osnova večja od 1000 Din. 

Nobeno katastrsko (davčno) oblastvo, pa tudi ne 
davčno oblastvo druge stopnje ne sme prekoračiti 
prednjih rokov, da se ne zakesni po krivdi enega 
odmera zemljarine v vsej oblasti. Če se to vendarle 

zgodi, se odgovorni uradniki, pa tudi šoti, brezob
zirno kaznujejo. 

5.) Ko se taiko med katastrskimi (davčnimi) ob-
lastvi iste oblasti izmenjajo seznamki, odnosno dobe 
naredbe oblastva druge stopnje in se prevedejo 
po razporedih, kakor je spredaj povedano, se od
meri dopolnilni davek za ostale davčne zavezance, 
ki stanujejo v območju odmerjalnega oblastva. V ta 
namen (to se lahko pripravi tudi prej) se seštejejo 
v 14. stolpcu vsi katastrski čisti dohodki istega za
vezanca iz vseh občin v območju istega oblastva. To 
so izvrši v razporedu ene občine, v kateri je največji 
katastrski čisti dohodek: v razporedih drugih občin 
pa ostanejo 13.. 14.. 15. in 16. stolpec prazni, toda 
v pripombi se navede občina, v katero se je prenes-ìl 
katastrski čisti dohodek za odmero dopolnilnega 
davka. 

Ce ima posestnik katastrski dohodek samo v 
eni občini, ostaneta- 13. in 14. stolpec prazna, 15. stol
pec pa pokaže isti katastrski čisti dohodek kakor 
12. stolpec. Potem se odmeri dopolnilni davek tudi 
ostalim zavezancem ter se vpiše, če je katastrski 
dohodek v 15. stolpcu večji od 1000 Din, v 16. stol
pec: drugače pa ostane 16. stolpec prazen. 

6.) Ko se odmerja dopolnilni davek, je treba pa
ziti v vsakem prednjem primeru na pravilo, da ne 
sme biti davek po višji stopnji večji od davka po 
najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko, zaradi 
katere se uporablja višja stopnja. N. pr.: Osnova 
dopolnilnega davka v 15. stolpcu znaša 8010 Din. Po 
ustrezni ft%ni stopnji bi znašal davek 720-90 Din; 
toda ker znaša davek po najbližji nižji stopnji na 
8000 Din 8 %, znaša. 640 Din, a razlika, zaradi katere 
so uporablja višja stopnja (8010—8000), znaša 10 Din, 
tako da znaša dopolnilni davek 640 -j-10. torej 
650 Din. 

7.) Ko se je odmeril tudi dopolnilni davek, se 
seštejeta osnovni in dopolnilni davek (1.1. in 16. stol
pec) ter se vpižeta v prvo polovico 17. stolpca; v 
drugi polovici tega stolpca pa se zaokrožita po 
pravilu člena 6. zakona tako, da se ulomki do 50 p 
ne vpoštevajo, preko 50 p pa se zaokrožajo na pri
hodnji dinar. 

8.) Vsi stolpci razporeda se morajo sešteti na 
vsaki stran: in seštevek vsake strani se mora pre
nesti po vrsti na poslednjo stran razporeda v reka
pitulacijo, potem pa se izračuni iz vseh seštevkov 
vsota za vso občino. Razpored vsake občine se 
mora potrditi s podpisom in uradnim pečatom ter 
poslati najkesneje do dne 15. maja davčnemu ob
lastvu prve stopnje, kolikor ni to oblastvo samo se
stavilo razporeda (glej točko 1. tega člena). 

Davčno oblastvo prve stopnje se okoristi, koli
kor je zavezano, odmerjati samoupravne doklade, v 
davčnem razporedu zi otvorjenimi stolpci od' 18. do 22. 
za razpored samoupravnih doklad. Te doklade >e 
ne smejo nalagati na dopolnilni davek. 

9.) Individualni razpored osnovnega in dopolnil
nega davka, izveden po prednjih navodilih, se raz
grne po členu 131. zakona na javen vpogled za osem 
dni v prostorih davčnega oblastva prve stopnje. O 
dnevu, kdaj se razpored razgrne in dokdaj ostane 
razgrnjen, je treba na krajevno običajni način pred
hodno javno obvestiti davčne zavezance. Ce bi po
dali zavezanci v postavljenem osemdnevnem roku 
tehtne ugovore računskega značaja zoper podstavo 
ali zoper odstotek dopolnilnega davita, je treba po
slati te ugovore oblastvu, ki je sestavilo razporede, 
ta pa jih mora rešiti v treh dneh ter izvršiti v raz
poredu potrebne popravke, kolikor se ugovori odo
bre. Ugovori morajo biti pismeni. Ustni se ne smejo 
vpoštevati. Na vsakem mestu v razporedu, kjer se 
izvrši po ugovorih popravek, je treba navesti v pri
pombi ob kratkem razlog popravka. 

Ko se tako rešijo ugovori in izvrše popravki, 
pošlje, davčno oblastvo prve stopnje davčnemu 
oblastvu druge stopnje sumarij rezultatov razporeda 
v nadaljnjo postopanje in zaradi evidence; sâmo pa 
takoj začne z individualnim predpisom zemljarine v 
glavnih davčnih knjigah, pri čemer navede v 23em 
stolpcu razporeda list glavne knjige, na katerem .*e 
je izvršil predpis. Obenem obremeni, toda takoj tudi 
odpiše v glavni knjigi idealni davek za zemljišča, 
začasno oproščena zemljarine (člen 3., peti odsta
vek, zakona), Ici. je vpisan v 10. stolpec razporeda. 
Ko se predpis izvrši, se vrne razpored oblastvu, ki 
ga je sestavilo. 

10;) Davčno oblastvo druge stopnje obremeni po 
prejetem šumariju v sreski davčni knjigi dotično 
davčno oblastvo. Po izvršeni obremenitvi izda davč
nemu oblastvu prve stopnje naredbo, naj vpiše vsoto 
predpisanega davka v prvi oddelek svojega letnega 
davčnega računa. 

K členu 28. 
Dokler se ne odmeri in ne predpiše zemljarina 

po novem. zakonu, se pobira začasno zomljarina v 
znesku tekočega davčnega predpisa za leto 1928. z 
odpadajočimi pribitki. Tako pobrane vsote se sma
trajo za odplačilo predpisa po novem zakonu. Seveda 
se morajo tudi stan davčni zaostanki po obstoječih 
zakonih redno pobirati in zaračunavati. 

K členu 29. 
1.) Predmeti zgradarine so vse zgradbe v ob

močju kraljevine z obeležjem stalnosti, n-' gl"de. na 
kraj, kjer stoje, skupno z zazidano površino ш dvo
riščem (hišnim окоШего) do 500 m- (člen 10., toč
ka 11.. zakona): 

ii) če služijo ali so namenjene za prebivanje ali 
b) če služijo za drugo trajno uporabo. 
Obeležje stalnosti je obseženo že v pojmu: zgrad

ba za prebivanje. Za zgradbo za prebivanje se Brni
k a taka zgradba, v kateri kdo ali faktično stanuje 
ali pa je po gradbeni konstrukciji in obsegu name
njena za prebivanje. 

Ostale zgradbe se smatrajo, da imajo obeležje 
stalnosti, če služijo ali če so določene drugemu traj
nemu namenu, ne pa za prebivanje. Namen, ki naj 
mu služi zgradba, se smatra za trajnega, če so je 
postavila za dlje nego tri mesece. Vrsta namena, ki 
mn je zgradba določena, načeloma ne vpliva na 
davčno zavezanost objekta. 

2.) Vse zgradbe, ki služijo prednjim namenom, 
se smatrajo za davčni predmet tudi, če se ne upo
rabljajo neprestano, trajno, nego zdaj pa zdaj ali 
občasno. Zgradba je davčni objekt že zaradi tega, 
ker obstoji kot gradbeni objekt, sposoben za kakr
šnokoli trajno uporabo; če pa se uporablja zgradba 
stalno, pogostoma, poredkoma ali sezonski ali če se 
uporablja iz kakršnegakoli vzroka samo omejeno, ue 
izpremeni to ničesar (seveda načeloma) na njeni 
davčni zavezanosti. 

3.) Zgradbe, ki vobče niso porabne ali ki se ne 
morejo uporabljati same (n. pr. električni transfor
matorji), ampak v zvezi z drugimi stavbami, prav 
tako pa tudi one zgradbe, ki nimajo obeležja stal
nosti (ki se postavijo za manj nego tri mesece), ne 
morejo biti same zasè predmet zgradarine. 

4.) Zgradarini so načeloma zavezane tudi one 
zgradbe, ki so trajno oproščene davka (člen 32. za
kona); vendar pa velja ta obveznost santo idealno, 
ker davčno oblastvo ni upravičeno, odmerjati nanje 
davka, dokler služijo namenu, zaradi katerega so 
po zakonu oproščene davka. 

K členu 30. 

1.) Za zgradbo se smatra vsaka zgradba, ki je 
zgrajena iz kakršnegakoli materiala (na zidovih, ste
brih, kolesih ali na čem podobnem) na suhem ali na 
vodi ali deloma na suhem, deloma pa na vodi, vselej 
seveda ob pogoju, da jo ali namenjena ali da se 
faktično uporablja za prebivanje ali v drug trajen 
namen. 

Za zgradbe se smatrajo tudi one zgradbe, v ka
tere se človek ne more nastaniti in v katere ne more 
priti ali pristopiti, samo če jih more uporabljati za 
karkoli. 

2.) Za zgradbe se ne smatrajo, najsi imajo vse 
spredaj navedene pogoje: mlini ob potokih, ki mo
rejo mleti samo periodično, kadar imajo dovolj vode. 
Toda mlini ob potokih, ki meljejo, kadar ni vode, z 
drugim pogonskim sredstvom, se smatrajo za 
zgradbe. 

Za zgradbe se tudi ne smatrajo mlini na ladjah 
in drugi plovni objekti, premični mlini ob rekah, 
trebilniki, mestici itd. Ti objekti se niti ne morejo 
smatrati za zgradbe, če so trdno privezani na breg. 
Toda oni mlini, ki so instalirani za redno rnlenje in 
postavljeni na stebrih ali zidovih, bodisi popolnoma 
ali samo deloma v vodi, se smatrajo za zgradbe. 

3.) Samostalni prostori, izkopani pod zemljo, ki 
so pokriti s prstjo, kamenjem ali čim drugim, kakor 
jame za repo, špilje, zakloni itd., se ne smatrajo za 
zgradbe in niso predmet davka. Ce so taki prostori 
v zvezi z zgradbo, ki je nad njimi ali poleg njih. se 
smatrajo za njen del. 

4.) Gorske kleti, ledenice, grobnice itd. se ne 
morejo izenačiti z zaklonom, če so zgrajene po po
sebnem načrtu ali z zidovi. 

5.) Šatori iz platna in vozovi, urejeni za prebi
vanje, se ne morejo nikoli smatrati za zgradbe. 

Zgradbe na kolesih se smatrajo za zgradbe, če so 
tolikega obsega, da se ne morejo premikati po uli
cah in cestah, t. j . če so nerazmerno večje od na
vadnih voz. 
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6.) Za zgradbe se tudi ne smatrajo one zgradbe, 

ki se postavijo samo za malo časa, najdlje za tri me
sece. Če pa se čez tri mesece ne podero ali ne od-
neeo. se smatrajo za davčni predmet in so za ves 
čas zavezane plačevanju davka. 

7.) Ce se oddado objekti, omenjeni v točkah 2.) 
do 6.), v uajem, je njih dohodek zavezan davku na 
rontp. 

K členu 31. 
/ > ^ Zgradba postane davčni predmet, ko se zgra

di: obveznost, plačevati davek zanjo, pa 8е,гд£пе: 
Л ) z~mSè^em,'"M~r]a8t0pîj20"&3a]i~dovoffla* za upo
rabo.; (2) če se uporabi zgradba prej, z "mesecem, ki 
nastopi po začetku uporabe; (3) če je bila zgradba 
oproščena, z mesecem, ki nastopi takrat, ko opro
stitev prestane. (N. pr.: Če se je začela zgradba upo
rabljati dne 1. maja ali v mesecu maju, se začne 
obveznost, plačevati davek, dne 1. junija istega leta.) 

Potemtakem se da praktično govoriti o začetku 
davčne obveznosti v objektnem zmisOu samo pri 
onih zgradbah ali njih delih, ki so nastale med davč
nim letom. 

Pri vseh ostalih zgradbah obstoji davčna obvez
nost v objektnem zinislu že od prej, odmera davka 
pa se samo obnavlja. Pri zgradbah, ki so bile opro
ščene, se samo odlaga trenutek davčne obveznosti 
v subjektnem zmislu (plačilna obveznost) do me
seca, ki nastop^ ko se izgubi pogoj za oprostitev. 
Analogna je situacija tudi takrat, kadar prestanejo 
pogoji za davčno olajšavo po členu 37., П. 

2.) Davčna obveznost prestane koncem onega 
meseca, v katerem je izgubil davčni predmet pogoje, 
na katere veže zakon obstoj obveznosti, to pa je 
koncem onega meseca, v katerem se zgradba podere 
ali izprazni zato, da se podere, v katerem je po
gorela ali postala iz kakršnegakoli drugega vzroka 
neporabna ali je oblastvo prepovedalo njeno uporabo 
za prebivanje ali v drug namen. Pri zgradbah, ki so 
pridobile pravico do davčne oprostitve, prestane 
davčna obveznost koncem onega meseca, v katerem 
je dobila zgradba trajno davčno oprostitev (člen 82.i. 

\8.jJPrestanek in nastanek davčne obveznosti se 
mora prijaviti v 30 dneh. Drugače prestane, če gre 
za "pnjävö,~da Je "obveznost prestala, davčna obvez
nost koncem onega meseca, v katerem se prijava 
predloži; če pa gre za prijavo o začetku davčne ob
veznosti (n. pr. prestanek oprostitve po členu 32.), 
zadenejo davčnega zavezanca posledice iz člena 137., 
odnosno člena 1.38. zakona. 

K členu 32. 
Zgradbe, ki so predmet zgradarine. se dele na 

zgradbe, ki so zavezane temu davku, in na zgradbe, 
ki so ga trajno oproščene. 

Davka na dohodek od zgradb so oproščene: 
1.) državne zgradbe, razen onih, ki služijo za 

prebivanje nameščencev in delavcev ali za upravo 
državnih podjetij, Id so zavezana družbenemu dav
ku. Toda po členu 32., točki 16.), so oproščene davka 
vendarle tudi one zgradbe državnih podjetij, zave
zanih družbenemu davku, v katerih brezplačno pre
bivajo delavci državnega podjetja. 

Za državno zgradbo se smatra ona, ki je v lasti 
države. Privatne zgradbe, ki jih najame država, so 
zavezane davku. 

Namen, uporabljati državno zgradbo, ne izpre-
minja ničesar na njeni davčni oprostitvi, razen če 
jo odda država v najem ali če je zgradba last držav
nega podjetja, ki je zavezano družbenemu davku, 
pa se ne uporablja v namen, zaradi katerega je 
oproščena davka. 

Za oddajo v najem se ne smatra, če odstopi dr
žava svojo zgradbo svojemu uslužbencu za stano
vanje v naravi namesto stanarine, ki mu je dolo
čena z zakonom. Toda če se odstopi tretji osebi, je 
zavezana davku. Če pa odstopi državni uslužbenec 
stanovanje v naravi v državni zgradbi, popolnoma 
ali deloma, za odškodnino tretji osebi, je uživalec 
zgradbe za tak dohodek zavezan davku na rente. 

Po tukaj postavljenih načelih niso zavezane 
davku zlasti te-Ie zgradbe: 

(1) državne zgradbe, ki služijo -za potrebe kra
ljevskega dvora; 

(2) državne zgradbe, ki služijo namenom javne 
državne uprave (v katerih so nastanjeni uradi ci
vilne in vojaške uprave, kasarne za vojsko, orožni-
štvo, finančno kontrolo, razna skladišča in razni 
hlevi, ki jim pripadajo); za bolnice in klinike in 
vse zgradbe, ki služijo zdravju ali oskrbovanju 
siromakov; zgradbe državnih humanitarnih in dobro
delnih zavodov vobče; zgradbe, ki služijo prosveti, 
vzgoji, znanstvenim akademijam, muzejem, knjižni
cam, zvezd&rnam, za dijaške domove, laboratorije, 

h 
'm 

seminarje visokih sol in šolske delavnice, internate, 
državne turistovske koče, šumarske, logarske, in 
cestarske hiše, kaznilnice in njih delavnice, zgradbe 
vzornih državnih gospodarskih postaj itd.; 

(3) državne zgradbe, ki služijo prometu ali pod
jetjem države, ustanovljenim na pravici monopolov, 
ker so po členu 16., točki 1.), če in kolikor služijo 
neposredno potrebam države, oproščene družbenega 
davka (semkaj spadajo vse poslovne zgradbe in 
zgradbe, ki služijo za urade poštne, telegrafske in 
telefonske uprave, državne rečne plovitve, nadalje 
delavnice vseh teh, čuvajnice ob državnih progah 
itd.); 

(4) zgradbe vseh uprav in državnih podjetij, 
omenjenih pod (2) in (3), ki se dajo njih uslužben
cem za stanovanje v naravi; 

(5) zgradbe državnih rudniških podjetij, če in 
kolikor služijo potrebam države same. Ker se v 
praksi ne da določiti idealna vrednost najemnine, če 
so taka državna podjetja po členu 76., točki 1.), delo
ma zavezana družbenemu davku, je smatrati zgradbe 
teh državnih podjetij zaradi neracionalnosti za opro
ščene zgradarine. 

Zgradarine niso oproščene zgradbe državnih pod
jetij, zavezanih družbenemu davku, ki služijo za pre
bivanje nameščencev in delavcev, odnosno za njih 
upravo, n. pr.: zgradbe državnih posestev Bel ja in 
Topolovca, Vrnjačke banje itd. Vendar pa so tudi 
izmed teh oproščene one zgradbe, ki služijo za brez
plačno prebivanje delavcev teh podjetij; 

*<2.) oblastne, sreske, mestne, občinske zgradbe, 
zgradbe cerkvenih oblastev, trgovsko-obrtniških, in
dustrijskih, odveiaiških, zdravniških, delavskih zbor
nic, delavskih bolniških blagajn in ostalih korpora-
cij, ki opravljajo javne funkcije, določene z zako
nom, dokler in kolikor služijo neposredno javnim 
in upravnim namenom, zaradi katerih obstoje. 

Potemtakem so oproščene davka tudi zgradbe, 
ostavljene na mejah mest, občin ali drugih samo

upravnih edinic za pobiranje občinskih taks; zgradbe, 
kî jih postavijo mesta in občine na trgih ter jih 
oddado poedincem, da prodajajo v njih življenske 
potrebščine (tržnice, kioski). Davka so oproščene 
javne klavnice, gasilski domovi, vodovodne in raz-
pvetljevalne zgradbe, zgradbe, postavljene v občo 
fedravstveno korist. Če služijo zgradbe obenem za 
prebivanje, uživajo davčno oprostitev samo oni njih 
deli, ki služijo javnim ali službenim koristim. Kioski 
izven trgov in kioski na trgih, y katerih se ne pro-
la jajo življenske potrebščine (n. pr. trafike), so za-
fezane, plačevati davek. 

(0 postulatu «neposrednosti» glej analogno tol
mačenje v točki 4. pravilnika k členu 10.); 

3.) zgradbe tujih držav, v katerih so nameščena 
poslaništva in so nameščeni konzulati, toda samo, če 
velja reciprociteta. Take zgradbe so oproščene dav
ka tudi, če prebivajo v njih nameščenci teh uradov. 
(Glej pravilnik k členu 10., točko 2.); 

4.) cerkve, kapele, džamije, sinagoge, pa tudi 
zgradbe ali njih dedi, ki niso v najemu in ki se upo
rabljajo izključno za službo božjo in za pisarniške 
namene duhovnikov. Pravico do te oprostitve imajo 
samo veroizpovedanja, ki so priznana z zakonom 
(za sedaj so priznana z zakonom ta-le veroizpove
danja: pravoslavno, katoliško rimskega in grškega 
obreda, evangeljsko kalvinskega in luteranskega 
obreda, starokatoliško, hebrejsko vseh treh obredov, 
muslimansko in baptistično). Zgradbe ali njih deli, v 
katerih prebivajo duhovniki, menihi, cerkovniki, 
zvonikarji itd., so zavezane temu davku, če uporab
lja duhovnik svojo pisarno tudi za stanovanje., niso 
ti prostori Diti v tem primeru zavezani davku; 

„&.) bolnice, dnevna zavetišča, zaklonišča, pri
bežališča, turistične zgradbe v planinah, kopališča 
in sanatoriji, najsi so last države, samoupravnih 
teles ali privatnih oseb, samo če nimajo namena 
dobička. 

Če služi bolnica tudi za prebivanje nameščen
cev: dežurnega zdravnika, bolničarjev, usmiljenk 
ali drugega pomožnega osebja, ostane tudi v tem 
primera oproščena davka, ako in kolikor zahteva 
značaj posla, da so te osebe stalno v bolnici, če pre
bivajo v takih zgradbah tudi druge osebe, je oni 
del, v katerem prebivajo, zavezan davku. 

Za bolnico ni smatrati samo zgradbe, v kateri 
leže bolniki, ampak tudi ostale zgradbe in njih dele, 
ki 'služijo neposredno bolniškim namenom. Prav 
tako se smatrajo za kopališko zgradbo vse one 
zgradbe, ki služijo neposredno kopališkemu pod
jetju: prostori s kabinami, pisarne za upravo, čital
nice, prostori za plesne zabave,, pošto, telefon itd. 
Toda sobe za stanovanje, sobe za prenočevanje go
stov, potem odprti prostori, najsi so v kopališki 
zgradbi, so zavezani temu davku; 

6.) zgradbe, namenjene nacionalno-prosvetnim, /; 
poučnim ali narodno-ekonomskim svrham, toda brez /i 
namena zaslužka. ' 

Sole katerekoli vrste (osnovne, srednje, univer
ze), pa tudi one, ki jih vzdržujejo privatne osebe, 
prav tako knjižnice, gledališča, galerije slik, muzeji, 
zgradbe za razstave so oproščene davka, toda samo, 
če nimajo namena dobička, in samo oni del, ki služi 
neposredno prednjim namenom. Deli takih zgradb, 
v katerih kdo prebiva (učiteljevo, služitoljevo .stano
vanje), so zavezani, plačevati ta davek, če ni taka 
naprava državna. 

Zgradbe, v katerih so šole in ostale institucije 
s prednjimi svrhami, toda z namenom, dosezati do
biček, so zavezane temu davku. Prav tako so zave
zane davku tudi one zgradbe, ki se vzamejo za ome
njene svrhe v najem, kakor tudi one, ki služijo samo 
posredno prednjim namenom, n.- pr. če zapusti kdo 
zgradbo za dobrodelne namene, tako da se vzdržu
jejo iz dohodka te zgradbe, ki se odda v najem, an-
alfabetski tečaji, ljudske univerze, predavanja itd.; 

7.) tvorniške zgradbe, rudarske zgradbe, javna 
skladišča, zgradbe nedržavnih železnic, toda vse to 
samo, če ne služijo za prebivanje, prodajalnice (du
ćane) ali druge obratovalnico, najsi niso oddane v 
najem. Za tvorniško ali industrijsko se smatra ona 
zgradba, v kateri se predelujejo sirovine ali pol-
fabrikati s stroji po načelu razdelitve dela in kjer 
se uporablja človeška moč večinoma za nadzorstvo 
in upravo, če se vrši produkcija za skladišče, ne pa 
samo po naročilih. 

Potemtakem se ne morejo smatrati za tvorniške 
zgradbe: kopalnice, mesnice, kovačnice, klavnice, 
navadne delavnice itd. Take zgradbe so oproščene 
davka samo, če so sestavni del tvorniškega pod
jetja in če služijo za spravljanje sirovin, izdelanih 
produktov in za tvorniške, rudarske, pisarniške 
posle itd. 

Zgradbe ali njih deli, ki služijo za prebivanje, 
prodajalnice (dućane) ali druge obratovalnice, ki 
niso v zvezi s tvorniškimi podjetja ali ne stoje s 
tvornico vred na istem zemljišču, so zavezane davku. 

Zgradbe privatnih in samoupravnih železnic so 
oproščene davka samo v onem delu, ki služi za po
slovanje tega podjetja, kamor spadajo pisarne za 
osebje, čakalnice, sobe za dežurne uradnike in na
meščence itd. Deli takih železniških zgradb, ki slu
žijo za prebivanje, restavracije, prodajalnice (du
ćane) itd., so zavezani plačevanju davka; 

8.) ekonomske zgradbe, ne glede na to, v čigavi 
posesti so, če niso samostalno oddane v najem in če 
služijo poljskemu in gozdnemu gospodarstvu, razen 
če se vidi iz gradbenega načina, da so sposobne ali 
namenjene za prebivanje. 

Za ekonomske zgradbe se smatrajo one zgradbe, 
ki služijo izključno poljsko-gozdnemu gospodarstvu, 
kamor se šteje tudi živinoreja, in ki so sestavni del 
tega gospodarstva. Za ekonomske zgradbe se ne 
smatrafb one, v katerih imajo in rede živinski trgov
ci živino ali v katerih hrani žitni trgovec žito, ker 
niso take zgradbe v zvezi z nikakršnim podjsko-
gozdnim gospodarstvom, ampak s trgovino. Če se 
oddado ekonomske zgradbe v najem same zase in 
če so namenjene za prebivanje, so tudi one zave
zane obdavčitvi Če pa se oddado take zgradbe 
v najem skupno s poljsko-gozdnim gospodarstvom, 
so oproščene davka. Ekonomske zgradbe so zave
zane davku tudi, če se odda gospodarstvo, na kate
rem stoje, v zakup brez zgradb, pa jih lastnik sploh 
ne uporablja ali jih uporablja poredkoma ali v druge 
namene. Če prebivajo v takih zgradbah kmetijski 
delavci, najsi samo ob času poljskih del, so zavezane 
davku, ako se ne smatra lastnik teh zgradb za 
poljedelca po točki 16.) tega člena ali če se smatra 
za veleposestnika; 

9.) zgradbe vodnih zadrug, ustanovljenih po pred
pisih zakona o vodnem pravu, če služijo za zaščito 
zoper poplave, za osuševanje, namakanje zemljišč in 
regulacijo voda ali če služijo za strojnice, za pre
bivanje strojnemu osebju, čuvajem nasipov, jezov, 
kanalov itd. 

Ce prebivajo v teh zgradbah uradniki vodnih 
zadrug, so zgradbe v tem delu zavezane temu 
davku, in sicer tudi, če se oddado v najem osebam, 
ki niso z zadrugo v službenem razmerju; 

10.) zgradbe, rekvirirane za brezplačno nastani
tev vojske v času, dokler se lastniku ne vrnejo r.a 
svobodno razpolaganje. Če so take zgradbe rekvi
rirane za kakršnokoli odškodnino, so zavezane plače
vanju toga davka; 

11.) zgradbe, postavljene začasno ob izredni po
trebi (požar, poplava, zborovanja, taborišča, epide
mije, potresi itd.). Za davčno oprostitev takih zgradb 
sta potrebna dva pogoja^ in steer: da se postavijo 
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samo ob izrednih potrebah in začasno. Čim izredna 
potreba prestane (čim se poplava odteče, čim se 
zborovanja razidejo, taborišča opuste, epidemija 
preneha itd.), se marajo tudi zgradbe odpraviti, ker 
so sicer zavezane davku; 

12.) mrtvaščnice in mavzoleji so oproščeni davka, 
dokler se ne oddado v najem; 

13.) zgradbe, oproščene po specialnih zakonih, 
j ki se sklenejo, ko je stopil v veljavo zakon o nc-
1 posTodnjih davkih; 
----- 14.) stanovanske zgradbe opuščenih industrijskih 

in obrtnih podjetij, če se nikakor ne ukoriščajo. Ce 
prebivajo v teh zgradbah, najsi brezplačno, bivši de
lavci ali kdo drug, morajo plačevati davek; 

; 15.) zgradbo, ki služijo izključno kmetovalcem in 
' njih kmetijskim delavcem za prebivanje, če stoje v 
i vaseh ali izven okoliša most, trgov in krajev, pro

glašenih za javna zdravilišča. 
"** ' (1) Za kmetovalca jo treba smatrati v tem primeru 

onega, ki sam ali s svojimi rodbinskimi člani ob
deluje svojo аБ v zakup vzeto zemljo, odnosno ki je 
kot kmetijski delavec v službenem razmerju, če se 
ne bavi trajno z nobenim drugim poklicem. 

Za kmetovalca se smatra tudi oni, ki obdeluje 
svoje posestvo tudi s tujo delovno močjo; vendar 
pa mora tudi sam ali njegovi rodbinski člani sodelo
vati pri tem delu. 

(2) Zgradba, ki jo ima kmetovalec v skupni po
sesti s kom, ki ni kmetovalec, je zavezana plače
vanju davka, najsi stoji izven mestnega okoliša. 

Zgradbe hišnih zadrug se smatrajo za kmetoval-
eke, če žive vei člani zadruge, ki prebivajo v za
družni hiši, izključno ob kmetovalstvu. 

(3) Za kmetovalca se ne smatra oni, ki se bavi 
jtrajno s trgovino, industrijo, obrtom ali drugim pri
dobitnim poslovanjem, odnosno oni, ki ima dohodke 
iz razmerja javne ali privatne službe. 

Izjemoma ne vpliva postranski poklic, s katerim 
se bavi kmetovalec samo zdaj pa zdaj, ob času polj
skih del ali po teh delih, na kvalifikacijo pojma 
•ckmetovalec», najsi plačuje davek na dohodek od 
takega poklica (n. pr. če odide čez zimo v službo 
na delo). 
/ 4^M2«^rebiva kmetovalec v mestu ter uporablja 

Avojo hišo na kmetih samo ob času poljskih del, se 
•'' tudi taka zgradba oprosti plačevanja davka, ako je 

; ne odda kmetovalec med ostalim delom leta v najem. 
Ce odda kmetovalec tako zgradbo v najem ali če 
odda zgradbo, v kateri sam prebiva, deloma v najem 
ali jo prepusti v uporabo takim članom svoje rod
bine, ki so ne smatrajo za kmetovalce, nima taka 
zgradba pravice do davčne oprostitve. 

(5) Za okoliš se smatra zaprta linija, ki obseza 
kompaktno zgrajen in zazidan del mesta (trga). V 
tem kompaktno zazidanem delu mesta ne sme biti 
oprostitve te vrste. 

• '(6) Za kmetovalske zgradbe se ne morejo kvali-
; ficirati poletni dvorci in zgradbe veleposestnikov, 
\ najsi stoje izven mestnega okoliša ali na kmetih. . 

Za poletni dvorec se smatra ona zgradba, ki je 
postavljena na poljskem posestvu in ki jo lastnik 
redno uporablja samo v delu leta zaradi razvedrila 
ali zaradi upravljanja kmetijskih del Za poletni 
dvorec se ne smatra zgradba, fv kateri prebiva 
kmetovalec samo ob času poljskih del, če sam ob
deluje svoje zemljišče; 

16.) zgradbe državnih, samoupravnih teles, obrt
nih, industrijskih in rudniških podjetij, če služijo 
za brezplačno prebivanje delavcev, zaposlenih pri 
teh podjetjih, če se pobira 'od delavca najemnina 
za stanovanje ali se mu daje zaradi stanovanja v 
naravi manjša plača, odnosno če se pobira od njega 
izvestna vsota za vzdrževanje zgradbe, so take 
zgradbe zavezane plačevanju davka; 

17.) zgradbe zadrug in zadružnih zvez, omenjenih 
v točkah 7.) in 8.) člena 76., kolikor služijo nepo
sredno namenom zadružništva. 

Pravica do davčne oprostitve prestane, čim se 
odda katerakoli zgoraj omenjenih zgradb v najem 
ali se uporablja v tak namen, ki ne daje pravice do 
davčne oprostitve. 

Zahteva za davčno oprostitev se mora predložiti 
v 80 dneh od dne,, ko se je začela zgradba uko-
rižčati v navedene namene. Če se predloži prijava 
pozneje, se začne davčna oprostitev začetkom tri
mesečja, ki nastopi po predložitvi prijave. 

Prijavo se ne predlagajo za državne zgradbe, za 
agradbe tujih držav, za cerkve in kapele, za zgrad
be, oproščene s posebnim zakonom, za kmetovalske 
zgradbe in za mrtvaščnice în mavzoleje. 

Prestanek davčne oprostitve se mora prijaviti v 
30 đneh, odkar je nastala izprememba; drugače za
denejo lastnika posledice, določene z zakonom 
(člen 187., odnosno člen 188.). 

827 Letnik X. 
Zgradbe, trajno oproščene plačevanja davka, so 

oproščene tudi plačevanja vseh državnih pribitko? 
in samoupravnih dok lad. 

K členu 33. 

Davek na dohodek od zgradb obremenja hišuo 
posestvo in to jamči za davek, če ni starejši od 
treh let (glej člen 146. zakona in pravilnika). Davek 
plačuje oni, ki uporablja zgradbo kot svojo (posest
nik, imetnik), če pa gre za užitek ali nasledstveni 
zakup, uživalec, odnosno nasledstveni zakupnik. Do
smrtna pravica do užitka zgradbe je ista kakor 
užitek in v takem primeru se plačuje davek na 
zgradbe namesto davka na rente. (Glej tudi pravil
nik k členu 15.) 

K členu 34. 

Glej tudi navodila k čleiiu 125. in k člrnu 126., 
iOčko 5.) 

To"D3v*na osnova davka na dohodek od zgradb 
(zgradarine) se določa po faktičnom, odnosno mož
nem dohodku. . . ... 

"Po faktičnem dohodku se določa davčna osnova, 
če se odda zgradba aH njen del v najem. Ce pa 
uporablja lastnik zgradbe zgradbo ali njen del sam 
ali jo (ga) odstopi brezplačno drugemu v užitek ali 
če ostane zgradba neuporabljena, se določi davčna 
osnova po faktični najemnini podobnih zgradb v 
istem kraju (mestnem okraju), ki bi se mogla dobiti 
za zgradbo ali njen del, da se odda v najem. Tako 
je treba postopati tudi. če davčni zavezanec ne 
predloži prijave uiti na vnovičen poziv. 

Ko se ocenja dohodek izvestnega objekta, je 
treba vedno vpoštevati objekt sam, ne glede na 
okolnosti, ki se nanašajo na lastnika tega objekta. 

2.) Za davku zavezan dohodek pri zgradbah -e 
smatrajo vsi prejemki, vse obveznosti, dajatve, sto
ritve in ugodnosti, ki se dajo ali učinjajo kot ne-
posrednja odškodnina za uporabljanje zgradbe ali 
njenega dela. Potemtakem se ne smo vračunavati 
pri tvorniških zgradbah, delavnicah itd., ki se od
dado v najem, v odškodnino za uporabljanje zgrad
be zakupna vrednost strojev, orodja, oprave itd. 

Zakupna vrednost stanovanj z opremo se določi 
ne glede na vrednost opreme, ki se najame s stano
vanjem vred. 

Vrednost letne najemnine hotelov, penzionatov, 
v katerih se oddajajo sobe na dneve, tedne, mesece, 
se ugotovi po podobnih zgradbah; toda dohodki od 
dnevnega, tedenskega, mesečnega oddajanja sob se 
obremene, ker se ne morejo všteti v odškodnino. 
s pridobninskim davkom. 

3.) Dvorišča (hišni okoliši) do 500 m2 se smatrajo 
za sestavni del zgradbe. Vrednost odškodnine za 
njih uporabo je obsežena v letni najemnini, če se 
oddado v najem z zgradbo vred. Ce se oddä dvo
rišče v najem brez zgradbe, je zavezano davku na 
rente. Površina dvorišča, ki proseza 500 m-, je za
vezana zemljarini. Potemtakem ne sme priti zakupna 
cena za taik del dvorišča v davčno osnovo zgrada
rine. najsi bi se oddal v najem z zgradbo vred. 

4.) Davčna, osnova zgradb, faktično oddanih v 
najem, se določi po letni najemnini ob času, ko ле 
razglasi poziv za predložitev davčnih prijav. Za na
jemnino se smatra vsaka odškodnina, ki jo učinja in 
daje najemnik lastniku za ukoriščanje zgradbe. Za 
letno najemnino se smatra denarna vrednost vseh 
takih obveznosti, dajatev, storitev in ugodnosti, ki 
jih najemnik učinja r.-. Saje najemodajniku iz naslova 
odškodnine za uporabljanje njegove zgradbe po po
godbenem stanju ob času, ko se razglasi poziv za 
predložitev davčne prijave. N. pr.: Poziv za predloži
tev davčne prijave je bil razglašen dne 1. decembra; 
бе je imel v tem času lastnik zgradbe pravico do me
sečne najemnine 1000 Din, predstavlja dvanajst-
kratni znesek te najemnine letno najemnino. Činje
nica, da je bila pred razglasom poziva najemnina 
druga od najemnine ob času, ko ee je razglasil poziv, 
ne vpliva na davčno osnovo. 

5.) Za odškodnino se ne smatra samo najemnina 
v gotovini, ampak smatrajo se tudi vsi davki, vse 
premije za zavarovanje, za amortizacijo lifta, ki jih 
je plačal najemnik za lastnika, vsote, potrošene za; 
predelavo zgradbe, potem vrednost dajatev, ki jih 
učinja najemnik lastniku, kakor: pobiranje najem
nine od ostalih najemnikov, vrednost dela, ki ga 
opravlja najemnik za lastnika, n. pr. čiščenje pred 
hišo, razna popravila, ki jih.izvršuje najemnik-obrt-
nik za lastnika, kakor tudi druga podobna opravila 
in dajatve v naravi. Vrednost opravffl, izvršenih v 
naravi, se določi po krajevnih razmerah. 

Vendar pa je treba paziti na primere, jako po
gostne v praksi, če se določi s pogodbo poeebe od
škodnina za porabo vode, porabo elektrike, svetil
nega in kurilnega! plina itd. če pripadajo tako do

govorjene odškodnine lastniku zgradbe (za njega 
vodnjak, električno, plinsko instalacijo, združeno z 
zgradbo itd.), ne pa tretji osebi (n. pr. občini, ako 
napravlja ta po hišah svoje vodovodne, električne, 
plinske instalacije), se ne sme skupna najemnina, 
zavezana davku, zmanjšati s takimi odškodninami 
Ce pa so take odškodnine dogovorjene in se dajo po 
lastniku zgradbe tretji osebi, niso sestavni del davč
ne osnove v vsoti odškodnine, dokazano plačane 
tretji osebi 

6.) Od letne najemnine, ugotovljene na prednji 
način, odbije davčno oblastvo kot stroške za upra
vo, vzdrževanje in amortizacijo zgradbe odstotek, 
določen v členu 36. zakona. Ostanek pri letni najem
nini po odbitku teh stroškov predstavlja čisti do
hodek, t. j . davčno osnovo. 

7.) Pri zgradbah ali delih, ki se oddajajo redno 
v najem samo za sezonsko dobo, se smatra sezon
ska najemnina za letno najemnino. 

Take zgradbe in taki deli nimajo pravice do iz-
knjižbe (odpisa) davka po členu 40. zakona, ker se 
rie uporabljajo za ostali del leta, t j . izven sezone. 

8.) Za zgradbe ali njih dele, ki niso faktično 
oddani ali ki je njih uporaba prepuščena drugim 
osebam brez odškodnine ali ki zanje ne predloži 
davčni zavezanec davčne prijave, se ugotovi vred
nost letne najemnine tako, da se primerja najem
nina z najemninami, ki se plačujejo za najbližja po
dobna stanovanja ali podobne obratovalnice takrat, 
ko se razglasi poziv za predložitev davčne prijave. 
Primerjanje izvrši davčno oblastvo. Ce je treba 
(zlasti če gre za znatnejše objekte), se opravi pri
merjanje na licu mesta, in o tem se sestavi zapisnik 
vpričo lastnika zgradbe. 

9.) Samo če ni predmeta za primerjanje, ugotovi 
vrednost letne najemnine davčni odbor po dejanskih 
krajevnih razmerah. V tem primeru poda davčno 
oblastvo svoj predlog ter ga izroči davčnemu od
boru o priliki njegovega sestanka. To jo poleg pri
mera, omenjenega v členu 35. zakona, drugi in po
slednji primer, da je davčni odbor pristojen, ugoto
viti davčno osnovo zgradarine. 

10.) Za zgradbe, ki postanejo zavezane plače
vanju davka med letom, se ugotovi davčna osnova, 
če so oddane v najem, na isti način kakor za. one 
zgradbe. Id so obstajale v začetku leta. Za ocenitev 
zakupne vrednosti takih zgradb je odločilno pogod
beno stanje v onem času, ko je moral predložiti 
lastnik za take zgradbe davčno prijavo po členu 105. 
zakona (če je objekt nov), odnosno po členu 82., po
slednjem odstavku (če prestanejo pogoji za davčno 
oprostitev). Ce se ni prijavila letna najemnina ali 
njena vrednost, odnosno če ni zgradba oddana v na
jem ali če je prepuščena komu drugemu v brezplač
no uporabo, se ugotovi davčna osnova s primerja
njem, odnosno z ocenitvijo, kakor je to spredaj ure
jeno za ostale zgradbe. 

Po tako ugotovljeni davčni osnovi se odmeri 
davek po členu 37. zakona sorazmerno s časom, od
kar je davčna obveznost nastala (glej pravilnik k 
členu 87., točko 1.). 

11.) Če davčno oblastvo po pravici dvomi o toč
nosti davčne prijave (n. pr; če prijavi kdo očividno 
nizko najemnino, ki ne ustreza razmeram objekta in 
kraja, a lastnik ne more z listino dokazati njene 
točnosti), se ugotovi davčna osnova tako, da se pri
merja z ostalimi podobnimi zgradbami V vseh takih 
primerih mora obrazložiti davčno oblastvo svoje po
stopanje na davčni prijavi sami. 

K členu 35. 
Če se odda stanovanje ali zgradba v najem skup

no z vrtom, opremo, priteklinami, orodjem, stroji in 
čim drugim, se plačuje davek na dohodek od zgradb 
samo za oni del najemnine, ki je bil dogovorjen po-
sebe za zgradbo samo. V takem primeru mora, nar 
vesti davčni zavezanec v prijavi posebe najemnino 
za zgradbo in posebe ostale dohodke v zvez! z 
zgradbo. Drugače se smatra vsa prijavljena vsota) za 
najemnino za zgradbo, če ni določena s pogodbo po
sebna najemnina za zgradbo ali če je dogovorjena 
manjša vsota, nego ustreza krajevnim razmeram, 
ugotovi davčni odbor vrednost najemnine po dejan
skih krajevnih razmerah. 

K členu 36. 
Stroške po členu 36. zakona odbija davčno ob

lastvo uradoma. Davčni zavezanec nima pravice, 
izvršiti odbitka v davčni prijavi. 

Katere kraje je smatrati za kopališča in leto
višča, odrejata minister za narodno zdravje in mini
ster za trgovino in industrijo. Seznamek teh krajev 
objavi minister za finance z razpisom. 

Če je kopališče ali letovišče v okolišu vasi, mora 
določiti davčno oblastvo sporazumno s političnim 
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oblastvom okoliš kopališča aH letovišča. Za okoliš 
kopališča ali letovišča se smatra območje, omejeno 
z zaprto linijo, v katerem se oddaja večji del zgradbe 
redno v najem gostom in tujcem.. 

K členu 37. 

Davek na dohodek od zgradb se deli na osnov
nega in na dopolnilnega. 

1.) Kot osnovni davek se plačuje 12 % letnega 
čistega dohodka. 

Ce je nastala davčna obveznost med letom, se 
izračuni od davčne osnove najprej vsota letnega 
davka ter se potem reducira sorazmerno s časom, 
odkar je davčna obveznost nastala. N. pr.: Za zgrad
bo je potekla davčna oprostitev dne 28. julija. Ta 
zgradba je oddana v najem za 1000 Din na mesec. 
Potemtakem predstavlja letno zakupno ceno vsota 
12.000 Din. Od te letne kosmate najemnine je; treba 
odbiti po členu 36. odstotek kot stroške za vzdrže
vanje, upravo in amortizacijo (n. pr. 20 %), kar 
znaša 2400 Din. Ostanek 9600 Din je letni čisti do
hodek in davčna osnova, po kateri znaša osnovni 
letni 12%ni davek 1152 Din. Ker pa je postala 
zgradba zavezana davku med letom in ker se začne 
po členu 31. obveznost, plačevati davek z mesecem, 
ki nastopi za časom, ko oprostitev prestane, se mora 
obremeniti v tem primeru lastnik te zgradbe od dne 
1. avgusta z osnovnim davkom samo za ostalih pet 
mesecev, t j . s 480 Din. 

2.) Razen osnovnega davka na dohodek od 
zgradb se plačuje tudi dopolnilni davek po vsoti 
skupnegačistega dohodka vseh zgradb, zavezanih 
davku^lštega zavezanca"? območju istega davčnega 
oblastva prve stopnje, zmanjšanega za oni del či
stega dohodka iz minulega leta, po katerem se je 
odpisal davek zaradi neporabnosti ali zaradi nepo-
rabijanja zgradbe ali zaradi neizterljivosti najem
nina Vsote te zmanjšave ugotovi davčno oblastvo 
uradoma. 

Da se laže izračunava dopolnilni davek, je iz-
računjena zakonska lestvica v to-le preprostejšo: 

Stopnja 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Na osnovo 
dopolnilnega davka 

do 10.000 
preko 10.000 „ 30.000 

., 20.000 „ 30.000 
„ 30.000 „ 40.000 
„ 40.000 „ 50.000 
„ 50.000 „ 60.000 
„ 60.000 „ 70.000 

Dopolnilni 
davek •/„ 

2 « / . - 0 
4 • / „ - 200 
6 % — 600 
8 % - 1 . 2 0 0 

10°/0 —2.000 
12 •/, — 3.000 1 
14 •/„ — 4.000 i 

N. pr.: Če je osnova ugotovljena s 37.500 Din, se 
izračuni od nje davek po stopnji 4. (8%ne) stopnje 
manj 1200 Din ( 37.500 X 8 

100 " 1200 = 1800 Din do

ze prej odmerjeni dopolnilni davek se v tem 
(tekočem) letu ne izpremeni, ampak dopolnilni da
vek se popravi glede na novo zgradbo naknadno, ob 
odmeri davka za naslednje leto, sorazmerno s ča
som in z zvišano davčno osnovo tako, kakor je po
jasnjeno v nastopnem zgledu: Recimo, da je ostala 
dne, ko se je razglasil poziv za predložitev davčne 
prijave za naslednje leto (n. pr. dne 1. decembra) na
jemnina ista. t. j . za eno zgradbo 24.000 Din na leto. 
za drugo pa 12.000 Din. Potemtakem se dobi osnova 
za izračun dopolnilnega davka, če se sešteje čisti 
dohodek (osnova osnovnega davka) obeh zgradb, to 
pa znaša 33.020 Din. Na tej osnovi se mora popra
viti odmera dopolnilnega davka za minulo leto. 
Na 33.020 Din znaša letni dopolnilni davek 1441-bO 
Din. Ker je bil davčnemu zavezancu v minulem letu 
že predpisan dopolnilni davek 805-20 Din, predstav
lja razlika 636-40 Din med predpisom dopolnilnega 
davka v minulem letu in letnim dopolnilnim, dav
kom v znesku 1441-60 Din dopolnilni davek za 
vse leto za zgradbo, ki je bfla sezidana v minulem 
letu ter je ostala neobremenjena z dopolnilnim 
davkom. Ker pa je stopila ta stavba v davčno ob
veznost z dnem 1. avgusta, se ji odmeri dopolnilni 
davek naknadno samo za pet mesecev minulega 
leta z 265-16 Din, za tekoče leto pa s 1441-60 Din. 

Na isti način je treba postopati, če izgubi zgrad
ba med letom davčno oprostitev, odnosno če davčna 
olajšava prestane. 

3.) Davčna olajšava po členu 37., П., se ne sme 
dati onim zgradbam, ki se postavijo brez oblastnega 
dovolila, kakor tudi ne onim, ki se postavijo po 
dovolilu, toda samo za določen čas ali rok. 

4.) Trajanje olajšave po členu 37., П., za nad
stropja, ki se postavijo na obstoječo zgradbo, od
nosno nazidajo ali dozidajo namesto nadstropij, ki 
so bila. porušena, je zavisno tudi v tem primeru od 
števila krajevnih prebivalcev. 

5.) Smatra se, da služijo pospeševanju tujskega 
prometa m turizma samo hoteli, sezidani v krajih, 
ki jih redno posečajo turisti in tujci in k i jih za take 
proglasi tudi minister za trgovino in industrijo. Se-
znamek teh krajev se objavlja z razpisi. 

6.) Za prenarejeno zgradbo se smatra zgradba, v 
kateri se poveča število oddelkov s tem, da se pre-
zidajo poedini prostori, ali katere prostori se raz
širijo s tem, da se porušijo poedini zidovi, ali v ka
teri se preurede poedini oddelki za drago uporabo, 
ki ji prej niso bili namenjeni (n. pr. če se izpremeni 
podstrešni prostor v stanovanske prostore). 

7.) Zgradbe z začasnim namenom so take, kate
rih obstoj je vezan na rok, bodisi po oblastveni od-
r&dbi, bodisi po lastnikovi volji. "чђ 
* 8.) Prošnji za davčno olajšavo po členu 37., П., 
je treba ; priložiti dovolilo gradbenega oblastva za polnilnega davka). 

Potemtakem se uporabi na davčno osnovo od- zidanje z načrti vred, dovolilo, izdano po pristojnen 
bna stopnja dotične stopnje, rezultat pa se zmanj- \ loblastvu, za uporabo mjpótrdjLò :ozačetiku„uporab stotna 

sa za ustrezno vsoto v stolpcu «manj» iste stopnje. 
Davek na osnove preko 70.000 Din se izraču

nava do 70.000 Din po prednji lestvici, preko 70.000 
Din pa z 10 % brez vsakega odbitka. 

Če nastane davčna obveznost med letom, se od
meri dopolnilni davek za tekoče leto obenem z do
polnilnim davkom za naslednje leto po isti osnovi, 
toda sorazmerno s časom, odkar je obveznost na
stala. 

N. pr.: (1) Zgradba, ki je omenjena v prednjem 
zgledu za izračun osnovnega davka, je ostala do 
kouca istega leta v zakupu za isto ceno. Dopolnilni 
davek se ne izračuni skupno z osnovnim davkom za 
prvo leto, ampak z < snovnim in dopolnilnim davkom 
za naslednje leto. Ker je bila najemnina takrat, ko 
se je razglasil poziv za predložitev davčne prijave 
(n. pr. dne 1. decembra) ista kakor prej, t. j . 1000 
Din na mesec, kar d i 12.000 Din na leto, ostane (po 
odbitku 20 %) tudi davčna osnova ista, t. j . 9600 
Din. Na to osnovo se odmeri dopolnilni davek za 
minulo in za tekoče leto. Za tekoče leto znaša ta 
davek 192 Din, za minulo leto pa 80 Din; 

(2) če se vzame, da je bila najemnina dne 1. de
cembra 2000 Din na mesec, znaša dopolnilni davek 
za minulo leto 236-65 Din, za tekoče leto pa 568 Din-, 

(3) lastnik zgradbe je obremenjen z osnovnim in 
dopolnilnim davkom za tekoče leto. Osnova za 
osnovni davek te zgradbe je büa ugotovljena po od
bitku iz člena 36. zakona s 23.420 Din, osnovni davek 
z 2810-40 Din in dopolnilni davek z 805-20 Din. V. 
istem letu sezida novo zgradbo (za katero ni zahte
val davčne olajšave) ter jo je oddal v najem od 
dne 28. julija za 1000 Din na mesec, t. j . za 12.000 
Din na leto. 

Davčno oblastvo obremeni v tem primeru takoj 
prirastek na osnovni davek za tekoče leto za pet 
mesecev, t. j . s 480 Din. 

S ° 
davčn 

1 1 jìjfffoffiìi .9. -z^-^U..4>.l>rJi be. 
prošnjah za olajšavo odloča na prvi stopnj 

včno oblastvo druge stopnje. V ta namen odstopa 
davčno oblastvo prve stopnje prejete prošnje ob-
lastvu druge stopnje z izčrpnim predlogom. 

9.) O vseh objektih, ki dobe ali imajo davčno 
olajšavo (člen 37., П., poslednji odstavek) vodi 
davčno oblastvo prve stopnje evidenco v posebnem 
kontrolniku objektov z davčno olajšavo po nastop
nem obrazcu: 
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(Glej pravilnik 
katastra zgradb.*) 

K členu 38. 
o sestavljanju in vzdrževanju 

* Uradni list z dne 22. novembra 1928., št. 368/ 
/110. 

K členu 39. 
(Glej tudi člen 109.) 
Oblastva, ki izdajajo dovolila za gradnjo aii za 

uporabo zgradbe, morajo obveščati o izdanih dovo-
ilih pristojna davčna oblastva. Taka dovolila imajo 

davčna oblastva v evidenci, da kontrolirajo prijave 
o začetku davčne obveznosti. 

K členu 40. 
1.) Postopanje za odpis davka po členu 40. za

kona se začne na osnovi prijave davčnega zave
zanca, ki jo je treba predložiti za primere pod 
točkama 1.) in 2.) v 14 dneh, za primer pod drugim 
odstavkom točke 2.) pa v šestih mesecih. 

Rok se računi od dne, ko se je škoda pripetila, 
odnosno od konca davčnega leta, v katerem se na
jemnina niti sodno ni mogla izterjati. Če s« pred
loži prijava elementarne škode po roku, se odpiše 
davek od dne, ko se je prijava prejela. Prijava, da 
je najemnina neizterljiva, se ne vzame v poetov, če 
se predloži po šestmesečnem roku. 

2.) V prijavi je treba označiti številko hiže, ki 
jo je zadela elementarna nezgoda, kakor tudi vrsto 
in velikost škode. 

Po predloženi prijavi ugotovi davčno obiaetvo 
(eventualno po dopisovanju s policijskim [političnim] 
oblastvom) vrsto škode, ali je zgradba popolnoma 
ali samo doloma uničena in, če ni povsem uničena, 
ali je postala popolnoma ali deloma neporatona. 

Če je zgradba popolnoma uničena, se odpise 
osnovni davek od začetka meseca, ki jé nastopil za 
dnem, ko je bila zgradba uničena, do konca leta. 

Če je uničen samo del zgradbe, se odpiše soraz
meren del osnovnega davka, če je ostala zgradba 
zbog elementarne nezgode samo neporabna, se od
piše davek samo za čas neporabnosti Zato mora 
davčno oblastvo ugotoviti na koncu vsakega četrt
letja, ali je zgradba v neporabnem stanju, ter od
pisati davek naknadno za minulo četrtletje. 

3.) Vnovična uporaba take zgradbe so mora pri
javiti v 14. dneh, sicer zadenejo davčnega zavezaoca 
kazenske posledice po členu 140. zakona. 

4.) Smatra se, da se uporablja zgradba, tudi ta
krat, kadar je opremljena, če se daje taka zgradba 
redno v najem brez opreme. Sezonske zgradbe ni
majo pravice do odpisa zbog tega, ker se ne тгр}о-
rabl'jajo v času izven sezone. Če ostane taka zgradba 
med sezono prazna, se odpiše davek celoma ali de
loma, kakor je pač ostala zgradba neporabijana 
samo nekaj časa ali ves čas. 

5.) Zgradb«;, ki uživajo začasno olajšavo s 3 % 
davka, nimajo pravice do odpisa davka po členu 40. 

K členu 41. 

(Brez posebnih navodil.) 

K členu 42. 
A. P o j e m in m e j e d a v č n e o b v e z n o s t i . 

1.) Za zakonski pojem «pridobitno poslovanje* se 
smatra gospodarska delavnost, ki obseza proizva
janje, predelovanje in razmenjevanje blaga proti od
škodnini in zato, da se dosezajo dohodki Za, pojem 
«samostalni poklic» se smatra osebno nezavisna go
spodarska delavnost, ki obseza dajanje storitev s 
telesnim ali intelektualnim delom za odškodnino in 
zato, da se dosezajo dohodki. 

2.) Da je moči pridobitno poslovanje, odnosno 
samostalni poklic, kvalificirati za davku zavezano, 
se mora vršiti: (1) obrtoma, (2) zato, da se dosezajo 
dohodki, (3) v mejah kraljevine in (4) samostalno. 

3.) Za «obrtno» pridobitno poslovanje se smatra 
redno taka gospodarska delavnost, ki je postavljena 
na načela gospodarske organizacije in ki se opravlja 
po izvestnem, vnaprej sestavljenem (zasnovanem) 
gospodarskem načrtu. Toda zakon o neposrednjih 
davkih obseza po definiciji davčne obveznosti o 
tej davčni obliki (člen 42.) v tem pogledu nekoliko 
širši teren ter subsumira pod obrtno pridobitno po
slovanje' tudi primere, ko se razvija gospodarska 
delavnost konstantno ali se, kakršen je pač posel, 
s presledki ponavlja in nadaljuje, najsi bi pri vsa
kem poedinem poslu ne bilo subjektivne namere za 
konstantnost delavnosti ali najsi se ta delavnost na
daljuje. Konkretno je odločilna činjenica, ali gre za 
stalno delavnost ali pa se opravlja delavnost v pre
sledkih. Analogen je primer z delavnostjo, ki ee raz
vija s samostalnim poklicem. Činjenica, da je pri
dobitno poslovanje «obrtno», se manifestira z zuna
njimi znaki in z objektivnimi fakti, ki dajo poslo
vanju kot celoti obeležje Izvestne stalnosti, odnosno 
ponavljanja izvestnih gospodarskih aktov (n. pr. 
večje število sklenjenih in izvršenih poslov, nabava 
večje količine blaga za razprodajo itd.). 



121. 829 Letnik X. 
Potemtakem konkretno ni treba poizvedovali in 

ugotavljali, ali gre za namero obrtnega poslovanja, 
ker daje činjenica sama, da se izvestna poslovna 
delavnost ponavlja, najsi s presledki, poslovanju 
značaj obrtnega pridobitnega poslovanja. Inženjer 
(ali kdorkoli) sezida zgradbo za lastno uporabo, pa 
jo zaradi ugodno ponudbo kmalu proda ter stori 
isto tudi z drugo in tretjo zgradbo, ki jo je sezidal 
med letom. Najsi v takih njegovih dejanjih morda 
ni bilo subjektivne namere za obrtno zidanje in 
prodajanje zgradb, se mora to dejanje vendarle 
zbog objektivnih činjenic (faktov) kvalificirati za 
obrtno. 

Za davčno obveznost ni važno, ali se manifestira 
taka obrtna delavnost konkretno kot glavna ali kot 
postranska (poleg druge stalne delavnosti). 

Za obrtno pridobitno poslovanje, odnosno obrtni 
poklic, se ne sme redoma smatrati zgolj en akt sam 
zase. Za «cbrtnost», «obrtovanje» je treba, da je 
delavnost ali kontinuirana (neprestana) ali pa se 
prekinja in zopet ponavlja. Vendar pa so da ugoto
viti tudi iz zgolj enega akta gospodarske delavnosti, 
ali gre za obrtno poslovanje, in za to poslovanje gre 
vselej, kadar je razvidno po sami naravi konkretne 
delavnosti, da so so izvršila nekatera taka dejanja 
že prej ali da se gotovo izvrše (n. pr. če da gleda
liška skupina, cirkus na poti skozi kak kraj, samo 
eno predstavo). Ni pa momenta obrtnosti, če kupi 
n. pr. kdo hišo, zemljišče ali vrednostne papirje, da 
naloži svojo razpoložno glavnico bolje, donosneje. Ce 
se kupi kompleks zemljišč, da se parcelira in proda, 
je to očividno obrtno, pridobitno poslovanje, ki je 
zavezano temu davku. Nakup gozda se sam po sebi 
ne smatra za obrtno pridobitno poslovanje. Če pa 
se kupi gozd zato, da se seka in da se prodaja les, 
je to obrtno, davku zavezano pridobitno poslovanje. 
Če se odda opremljena soba v najem, to ni prido
bitno poslovanje. Če pa se oddajajo sobe obrtoma 
na način, ki je podoben hotelskim podjetjem, gre za 
pridobitno poslovanje, ki je zavezano temu davku. 

Iz vsega tega je razvidno, da pojem obrtnega 
pridobitnega poslovanja ni vezan ne na namero ne 
na število poslov in tudi ne časovno. 

4.) Da se more obrtno pridobitno poslovanje 
(samostalen poklic) označiti za zavezano davku, 
mora konkretno obstajati namera, dosezati dohodke. 
Kjer take namere ni ali je ni mogoče konkretno 
nadzirati, tudi ni davčne obveznosti (n. pr. zakup 
lova za zabavo, kjer je lov očividno združen z iz
gubo, ali če kdo pripravlja ali daje siromakom hrano, 
obleko itd. proti odškodnini, toda le zato, da pokriva 
stroške itd.). 

Če se vrši gospodarska delavnost v obliki pod
jetja, poklica (kot nacionalno-ekonomskega pojma), 
ni treba izrecno poizvedovati, ali gre za namero, 
dosezati dohodke, ker je podana že v sami činjenici 
industrijskega, obrtnega in trgovinskega podjetja ali 
samostalnoga poklica. 

Za namero dobička ne gre, če se vrši poslovanje 
samo zato, da se skrajša čas, da so zadovoljijo 
osebne potrebe v pouku itd., n. pr. delavnost raznih 
amaterjev, znanstvenikov, sportistov itd. 

5.) Pridobitno poslovanje in samostalni poklic, ki 
ima obeležje obrtnosti in se razvija zato, da se do-
sezajo dohodki, sta zavezana temu davku samo, če se 
opravljata na ozemlju kraljevine ali z ozemlja kralje-'' 
vine. Potemtakem je zavezano temu davku tudi ono 
pridobitno poslovanje, ki ga vrše inozemski držav
ljani v mejah naše države. Glede davčne obveznosti 
in glede ocenitve, ali se vrši poslovanje v mejah 
kraljevine, kakor tudi glede obsoga davčne obvez
nosti proti inozemstvu niso tolike važnosti subjektni, 
kolikor so odločilni objektni momenti, t. j . sam 
predmet podjetja, obrata in poklica. Glede tega, ali 
gre za davčno obveznost in v kolikšnem obsegu, je 
važno ugotoviti, kje se manifestira pridobitno delo
vanje in dokam teritorialno seza; ni pa važno, kdo 
deluje, aH inozemec ali naš državljan. 

Kdaj in kako je treba postopati, če se manifestira 
nekogar gospodarsko delovanje tudi preko mej naše 
kraljevine v inozemstvu, odnosno iz inozemstva na 
našem ozemlju, je pojasnjeno v pravilniku k čle
nu 49. 

6.) Razen pogojev, navedenih v prednjih točkah, 
postavlja zakon za davčno obveznost še postu'at 
samrs^a'nrsti poklica. Ta postulat je umeven, ker 
je dohodek delovanja v nesamcstaMiem poklicu (ki 
se pojavlja najpogosteje v službenem razmerju), za
vezan uslužb~nskcmu davku. (Glej izčrpnejša navo-
di'a o mejah med pridobnine in uslužbenskim dav
kom v pravi'niku k členu 80.) 

7.) Z:\kon dopušča (h-p. i-jemi od davčne obvez
nosti, definirane v č'enu 42., prvem odstavku, in 
sicer: I 

a) za podjetja iz člena 74. zakona, ki so zave
zana družbenemu davku. Ta podjetja sinejo spadati 
v izvestnih primerih samo indirektno pod pridob-
nino, in sicer, če se združijo z drugimi osebami ali 
trgovinskimi podjetji: ter opravljajo podjetje ali 
obrat skupno pod posebno (nedelniško) firmo. V'tem 
primeru se pojavlja posebe samo obrat kot zavezan 
pridobnini; 

b) za poslovanje v kmetijstvu in gozdarstvu v 
mejah člena 45. zakona, ker je zavezano zemljarini. 

B. R a z v r š č a n j e d a v č n i h p r e d m e t o v . 
Davčne predmete, ki so zavezani pridobnini, raz

vršča zakon zaradi različnih davčnih stopenj, pa 
tudi zaradi davčne-katastrske evidence, v tri glavne 
skupine. Naštetev davčnih predmetov v poedinih 
skupinah je izvršena eksemplifikativno (t. j . samo 
za zgled) ter obseza samo ona podjetja in one obrate, 
ki se pojavljajo v gospodarskem življenju v vsaki 
podskupini najpogosteje. Ostala pridobitna poslo
vanja in ostalo samostalne poklice, ki jih zakon ne 
omenja, je treba uvrstiti ob obdavčevanju med naj-
podobnejše tipe poslovanja ali poklica, omenjene v 
zakonu, a če se kaj ne da uvrstiti nikamor ter ima 
značaj pridobitnega poslovanja, se uvrsti v i . skupino, 
točko 14.). Pri tem ocenjanju je treba zlasti vpošte-
va-ti zunanja obeležja in razmerja obrata ter najprej 
ugotoviti, v katero skupino, potem pa pod katero 
točko dotične skupine (podskupine) spada obrat. Za 
tako ocenitev je treba dobro vpoštevati one momento, 
ki označujejo to poslovanje ter ma dajo pravo obe
ležje. -

N. pr.: Kmetovalec opravlja kot postranski poklic 
prodajanje sira, ki ga izdeluje iz nabranega mleka. 
Ta poklic se ne sme smatrati za trgovinskega, am
pak za obrtnega, ker mu je obseženo glavno obeležje 
v produkciji. Če bi se razvijal ta poklic nadalje v 
začeti smeri, bi postal industrijski, ne pa. trgovinski. 

I. skupina. 
Semkaj spadajo zlasti: 
1.) trgovinska, industrijska, rudniška in tem po

dobna podjetja in istotaki obrati. 
Ali je izvestno podjetje trgovinsko ali obrtno, to 

se ravna po poslu samem, po objektivnih činjeničan, 
ne pa po odredbah trgovinskega zakona ali onih 
zakonov, s katerimi je regulirano prijavljanje poslo
vanja pri trgovinskih, obrtnih in drugih zbornicah. 
Preden se začne dohodek ocenjati, je treba v vsa
kem konkretnem primeru ugotoviti, kakšne in katere 
vrste je konkretno podjetje. 

Industrijska podjetja so ona, ki predelujejo siro
vine ali polfabrikate s stroji redno za založišče, toda 
manj po naročilih, in ki uporabljajo človeško delov
no moč največ za upravljanje in nadziranje strojev. 
Tudi pri tej vrsti pridobitnega poslovanja je treba 
vselej točno oceniti vse momente, ki so važni, da 
se pravično oceni, ali gre za značaj industrijskega 
ali obrtnega podjetja in obrata. Tako se sme n. pr. 
smatrati za industrijsko podjetje tudi tiskarna, najsi 
dela samo po naročilih, če razvija posle v velikem 
obsegu in če se opravlja posel po načelu razdelitve 
dela in s stroji. Rudniška podjetja, kolikor niso za
vezana družbenemu davku (rudarske združbe), so 
prav tako zavezana pridobnini in spadajo izključno 
v prvo skupino; 

2.) obrtna podjetja in obrtni obrati spadajo v I. sku
pino samo, če prodajajo, najsi le deloma, nabavljeno 
izdelano blago (n. pr.: Klepar prodaja pločevino ali 
izgotcvljeno posodje, ki ni bilo izdelano v njegovi 
obratovalnici; ali: Mizar prodaja izdelano pohištvo, 
izgctovljeno v tuji delavnici, itd.); 

3.) bančni in eskontni obrati, menjalnice, za-
stavljalnice in njim podobni obrati z valutami in 
efekti. Semkaj spadajo tudi one osebe, ki se bavijo 
v kakršnikoli obliki s posojanjem denarja kot z 
glavnim ali postranskim pridobitnim poklicem. Treba 
je paziti na kriterij obrtnosti, ker je učinjeno poso
jilo zavezano ne pridobnini, ampak davku na rente; 

4.) lekarne, sanatoriji, zdravilišča, kopališča, 
obrati z zdravilnimi selišci, privatne klinike, ambu-
latoriji zobnih zdravnikov in tehnikov, kemijski, 
zdravstveni laboratoriji, drogerije in vsa druga pod
jetja v stroki narodnega zdravja; 

5.) hoteli, penzionati, kavarne, gostilne, obrtno 
oddajanje sob po privatnih hišah, prehranjanje abo-
nentov, okrepčevalnice, kinematografi, varieteji, 
bari, gledališča, ćevabdžinice itd.; 

6.) vozniška, spediterska, brodarska, železniška, 
zrakoplovna, avtomobilna, prevozna, tramvajska in 
ostala prometna in vozna podjetja, kamor spadajo 
tudi privatna poštna podjetja za prevoz potnikov 
in blaga. Semkaj spadajo tudi oni vozniki, fijakèrji 
in avtotaksi, ki vrše posel s tujo najeto delovno 
močjo in imajo več nego en voz (avtotaksi); drugače 
pa spadajo v Ш. skupino; 

7.) zakupniki podjetij in obratov, ki spadajo v to 
skupino, kamor ee šteje tudi zakup z delno udeležbo 
pri dobičku. Zakupniki zemljišč spadajo V П. sku
pino, kolikor ne obdelujejo zakupljene zemlje sami; 
drugače so pridobnine vobče oproščeni; 

8.) lov vobče, ribja lov pa samo v svobodnih jav
nih vodah in v morju kakor tudi v vodah, vzetih v 
zakup, in ostalih vodah, ki niso zavezane zemljarini. 
Toda če se bavi izvestna oseba ali se bavi več oseb 
skupno z lovom kot sportom ali če porablja divja-
čina samo zase in za svojo hišo, se tak lov ne sme 
obremenjati s pridobnino, najsi se časih tudi kaj 
proda, da se pokrijejo stroški za lov; 

9-) agenture, komisijski obrati, razne posredo
valnice in vse ostale vrste posredovanja z odprto 
obratovalnico, velike in male prodaje tobaka; 

10.) kupovanje in preprodajanje nepremičnin, če 
so vrši obrtoma; 

11.) pitanje živine in svinj, gojenje rib, rakov itd. 
za prodajo, če se vrši kot samostalno poslovanje ali 
če prestopa meje kmetijskega poslovanja, omenjene 
v členu 45. zakona; 

12.) trajna, izredna eksploatacija zemljišč izven 
kmetovalstva, n. pr. kamenolomi in apnenice, kopanje 
peska, kuhanje lesnega oglja itd., ob pogojih iz 
člena 45., točke 2.). Toda če so ti posli v zvezi z 
obrtom, ki spada v II. skupino, in se vrše samo za
radi tega obrta, spadajo v П. skupino (n. pr. Se 
kamenosek eksploatira kamenolom, če lončar koplje 
ilovico); 

13.) vsakovrstna druga podjetja, obrati in poslo
valnice, če ne spadajo V kakšno drugo skupino (pod
jetniki, dobavitelji itd.). 

П. skupina.. 

Semkaj spadajo zlasti: 

1.) poklici oseb, ki so samostalno drugim ла 
službo za odškodnino, z izključno ali pretežno upo
rabo lastne duševne moči, in sicer: 

a) odvetniki, pravni zastopniki, odvetniški pri
pravniki, če imajo zaslužek izven službenega raz
merja, javni beležniki (notarji), zdravniki (če pa 
imajo privatno kliniko ali sanatorij, spadajo v I. sku
pino), arhitekti, inženjerji in geodeti (če pa imajo 
odprto pisarno, spadajo v I. skupino), veterinarji, 
carinski posredniki, občinski beležniki, zakotni pi
sarji, zobni tehniki (če ne spadajo v I. skupino, pod 
točko 4.), agenti, senzali, mešetarji itd.; 

b) književniki, privatni učitelji, novinarji, umet
niki, glumači, babice, samostalni maserji, samostalni 
bolničarji, glasbeniki, godbeniki itd.; 

2.) obrtna podjetja, ki niti v najmanjšem delu ue 
prodajajo nabavljenega, blaga, in sicer: 

a) ki delajo s stroji ali z več nego štirimi po
močniki. Vajenci se nikoli ne smatrajo za pomoč
nike; 

b) vsi ostali obrtni obrati m podjetniki po 
akordu; 
• 3.) obrati, ki se ne vodijo v stalnem lokalu, nego 
s hojo od hiše do hiše in od kraja do kraja (n. pr. 
krošnjarji, cirkusi, potujoča gledališča, panorame, 
potujoči fotografi, sejmarji, prodajalci cvetic, igrač 
po ulicah in lokalih itd.); 

4.) zakupniki zemljišč v. kakršnikoli obliki, če 
ne obdelujejo zakupljenega zemljišča sami; drugače 
so pridobnine oproščeni. 

Ш. skupina. 
Semkaj spadajo poklici oseb, ki so samostalno 

drugim na službo (torej ne v službenem razmerju) 
za odškodnino, z izključno ali pretežno uporabo 
lastne telesne moči (n. pr. fijakerji in vozniki z 
enim vozom, nosači, kolporterji novin, čistilci čev
ljev itd.). 

K členu 43. 
Če izvršuje kdo istočasno v eni občini več raznih 

poklicev, se ugotovi davčna osnova za vsak poklic 
posebe; na skupni znesek teh osnov pa se uporabi 
davčna stopnja osnovne pridobnine, ki se uporablja 
na poklic, zavezan davku po višji stopnji. N. pr.: 
Zdravnikov zaslužek spada, če nima zdravnik samo 
klinike, ampak zahaja tudi k bolnikom na dom, ves 
pod stopnjo I. skupine. 

Če se izvršujejo razni poklici istega zavezanca v 
raznih občinah, se ugotovi za vsak poklic osnova 
posebe, osnovna pridobnina pa se odmeri po dotični 
stopnji iz člena 59. zakona. Če se izvršuje poklic 
hkrati samostalno in nesamostalno, je zavezan temu 
davku samo oni del dohodka, ki izvira iz samostal-
nega poklica. (Glej tudi izčrpnejša navodila k čle
nu 89., točko 7.) 

K členu 44. 
Ločeno ugotavljanje davčnih osnov za vsako 

na zunaj obeleženo panogo podjetja ali obrata istega 
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«avezanca v območju enega davčnega oblastva je 
predpisano v zakonu samo zato, da je moči na pod
stavi osnovnega davka pravičneje razporediti samo
upravne doklade. Za državni davek nima tâko lo
čeno davčno postopanje posebnega pomena. Da se 
davčno postopanje olajša in pospeši, se uporablja 
pravilo člena 44. samo, če je panoga (podružnica, 
agentura) podjetja izven okoliša občine, v kateri 
je centrala. Ce pa so podružnice in druge panoge 
podjetja vse v okolišu ene občine, se obdelajo 
davčno-tehnično kot en predmet, najsi to dejanski 
niso. Za vsako podjetje, vsak obrat in poklic, ki 
obstoji poeebe, je treba ugotoviti zaradi tega posebe 
tudi davčno osnovo (zbog odredbe člena 51.); toda 
za vse se sme izračuniti, če so v eni občini, osnovni 
davek v eni vsoti. 

Za take panoge podjetja, glede katerih se ne 
ugotovi specialno davčna osnova zbog davčno-teh-
nične nemožnosti, seveda tudi ne more biti podstave 
za samoupravne doklade. 

Tretji odstavek člena 44. ima samo računsko-
tehničen pomen, t. j . : Odbor porazdeli skupne stroške 
centrale, ko jih je ugotovil, po drugem odstavku 
istega člena, in eicer seveda samo, če se nanašajo 
na panoge podjetja v drugi občini. 

Glede gozdnih podjetij je smatrati za poseben 
davčni predmet vsako sečnjo v okolišu druge ob
čine. Založišča takih podjetij v drugih občinah se 
smatrajo prav tako za poseben davčni predmet. 

Prav tako se smatrajo za poseben davčni pred
met nabiralne postaje trgovcev s kmetijskimi in ži
valskimi produkti v okolišu druge občine, če upra
vitelji teh postaj disponirajo z blagom (ga kupujejo 
in prodajajo). 

Ce izvršuje zdravnik v delu leta prakso v stal
nem stanovališču, med kopališko sezono pa v zdra
vilišču, se obdavči posebe v vsakem teh krajev. 

Če ustanovi podjetje med letom podružnico, za-
etopništvo ali agenturo ali drugo novo poslovalnico 
(najsi v okolišu iste občine), je postopati s takim 
novoustanovljenim podjetjem posebe po členu 58. 
zakona in po členu 127. pravilnika, da se tudi ona 
obremeni z davkom že za prvo leto poslovanja. 

K členu 45. 
L Pridobnini niso zavezani: 
Po členu 42., točki 2.) (pravilnik k členu 42., A., 

7., b), izvzema zakon od davčne obveznosti pridob
nine poelovanje v kmetijstvu in gozdarstvu samo 
načeloma, ker dovoljuje, da se tudi tako poslovanje, 
8e prestopi meje, oznamenovane v zakonu, vendarle 
obremeni s pridobnino. To načelno stališče zakona, 
da je kmetijstvo in gozdarstvo oproščeno pridob-
nine, je dosledno načelu, da se na isti dohodek ne 
nalaga dvakrat donosni davek; v tem primeru pa bi 
se to zgodilo, ker je kmetijstvo in gozdarstvo že 
obremenjeno z zemljarino. 

Dosledno temu stališču začrtava zakon v čle
nu 45. obče meje, do katerih se poslovanje v kme
tijstvu in gozdarstvu ne sme obremenjati s pridob
nino. Toda poslovanje v kmetijstvu in gozdarstvu, 
ki prestopi te meje, postane zavezano pridobnini 
zato, ker se pojavlja s takim izrednim poslovanjem 
v kmetijstvu in gozdarstvu izveeten višji dohodek 
od onega, ki je obremenjen z zemljarino. Zakon 
obremenja v tem primeru s pridobnino samo ta pre-
Bežek dohodkov. 

П. Po tem, kar je tukaj razloženo, določa zakon: 
1.) da se ne sme nalagati pridobnina na. tako 

poelovanje v kmetijstvu in gozdarstvu, ki se vrši 
v okviru svojega gospodinjstva, zgolj v domače na
mene (to se pravi: Vse, kar se proizvaja, uporab
lja in troši v gospodinjstvu neposredno za hišne in 
lastne gospodarske namene, ni zavezano pridobnini. 
Ti dohodki so celotno obremenjeni z zemljarino); 

2.) da se razen izjem, navedenih spodaj pod Ш., 
načeloma ne nalaga pridobnina na nobeno grano 
kmetijstva in gozdarstva osebi (kmetovalcu), ki je 
za to gospodarstvo zavezana, plačevati zemljarino, 
to pa se pravi, da so zavezani pridobnini v vsakem 
primeru zakupniki zemljišč (če sami ne obdelujejo 
zakupljenega zemljišča [člen 42., B., П., točka 4.]), 
ker je zakup zemljišča načeloma zavezan pridobnini. 

ГП. Vendar pa obstoji tudi v prednjem primeru 
pod П. 2.) meja, ki jo postavlja zakon kot mejo, 
preko katere se pojavlja obveznost, plačevati pri
dobnino, tudi za osebe, ki plačujejo zemljarino od 
fetega zemljišča. Zakon navaja v tem pogledu kot 
davku zavezano: 

1.) v vsakem primeru umetno in trgovsko vrt
narstvo, če se opravlja obrtoma. 

Kaj naj se smatra v konkretnem primeru za obrt
no vrtnarstvo, je treba oceniti po dejanskih razmerah 
vsakega konkretnega primera; za značilna obeležja 

obrtoma vojenega umetnega in trgovskega vrtnar
stva pa se smatrajo ta-le: 

(1) da ne- leži večja važnost vrtnarskega proiz
vajanja v tleh (zemlji), ampak v posebnih instala
cijah, s katerimi se nadomešča vpliv najave (zlasti 
zgradbe za kališče, semenišče, zgradbe s stekleno 
napravo itd.), kakor tudi v človeški strokovni iz
obrazbi (z uporabljanjem strokovno izšolanih delov
nih moči); 

(2) da se ne bavi podjetje samo s proizvajanjem 
in prodajanjem svojih produktov, ampak da zbira 
tudi tuje proizvode za preprodajo; 

(3) da podjetje redno predeluje lastne in kupljene 
produkte, da bi jih potem prodajalo (predelovanje 
cvetic, zelenjave, sadja itd.); 

(4) da ima podjetje za prodajanje produktov po
sebne prodajalnice. 

Kjerkoli se ugotovi katerokoli prednjih obeležij, 
gre ali za umetno ali pa za trgovsko vrtnarstvo. 

Obdelovanje in pridelovanje zelenjave in trgovin
skega sadja na prostih površinah se smatra za na
vadno kmetijstvo (prosto pridobnine) tudi, če so 
kulture namakajo, bodisi z direktnim dovajanjem 
vode, bodisi s škropljenjem, ker napredno kmetijstvo 
že dandanes uporablja taka sredstva. Vendar pa se 
smatra proizvajanje vrtnarskih pridelkov za prodajo 
v posebno instaliranih semeniščih in steklenih rast
linjakih za nesporno obeležje umetnega in trgov
skega vrtnarstva. 

V spornih primerih je treba zaslišati strokov
njake. 

Kjer se ugotovi, da se vodi vrtnarstvo deloma 
kot navadno kmetijsko, deloma kot trgovsko, se 
vzame za osnovo pridobnini samo oni dohodek, ki 
se je dosegel v obrtno vojenem vrtnarstvu; 

2.) postransko poljsko in gozdno (gospodarsko) 
proizvajanje, s katerim se redoma predelujejo lastni 
proizvodi, jo zavezano pridobnini šele, kadar ima 
izrazito industrijski značaj. 

Postransko proizvajanje, ki se vrši izrazito (t. j . 
redno, pretežno) v samostalnom industrijskem pod
jetju, ni oproščeno pridobnine niti takrat, kadar se 
omejuje na predelovanje samo proizvodov lastnega 
gospodarstva. Potemtakem niso oproščene pridob
nine niti one žage gozdnih lastnikov, v katerih se 
predeluje les iz lastnih gozdov, niti male kmetijske 
špiritne tvornice, ker se VTŠI ta produkcija redno in 
pretežno po industrijskem podjetju in se opravlja 
posel v njem redoma obrtno in v samostalnih pro-
izvajalnicah. (Kot taka podjetja, zavezana pridobnini, 
se pojavljajo najpogosteje pivovarne, tvornice va. 
sladkor, kmetijske špiritne tvornice itd.) 

Za jako pogostne grane postranskega proizva
janja v poljskem in gozdnem gospodarstvu, ki ni
majo izrazitega industrijskega značaja in potem
takem niso zavezane pridobnini, se smatra n. pr. 
konserviranje sadja, pridelovanje, podelovanje lanu, 
konoplje, volne, ličja, kolcev itd. Na davčni opro
stitvi tega proizvajanja ničesar ne izpreminja činje
nica, da se predelujejo tako tudi tuji proizvodi; 
toda to se sme goditi samo časih, ne pa redoma, ker 
postane v tem primeru obrat zavezan pridobnini; 

3.) čebelarstvo, živinoreja, pitanje živine, svinj, 
prevozništvo in vobče vse vrste postranskih gran 
kmetijstva, toda šele, kadar se opravljajo redno in 
pretežno kot samostalno obrtno podjetje. 

Za «samostalno» podjetje se smatra vsaka na
prava, ki je. nalašč samostalno urejena ter za iz-
vestno proizvajanje opremljena in pripravljena po 
konkretnem namenu. Vendar pa ni treba za davčno 
obveznost, da bi bil tak obrat samostalna gospo
darska celota; 

4.) ako ukorišča substanco lastne zemlje lastnik 
zemljišča za drugo gospodarstvo izven kmetovalstva 
(parifikacijsko zemljišče; glej člen 18. zakona in 
pravilnik k členu 42., I. skupino, točko 12.) je za
vezano to ukoriščanje pridobnini samo, če je njega 
dohodek večji nego dvakratni katastrski čisti doho
dek in če se prodajajo pridelki v predelani obliki. 
Paziti je treba, da je zavezano davku v vsakem pri
meru ukorižčanje parifikacijskega zemljišča, ki je 
v zakupu. 

Za parifikacijsko zemljišče se smatra tako zem
ljišče, ki se namenoma izvzema iz kmetijskega in 
gozdarskega kultiviranja, da se uporablja v druge 
namene, zaradi katerih ne more prestati njegova za
vezanost zemljarini. 

Tudi povsem navadno ročno izdelovanje opeke 
se smatra za predolovanje, ki je zavezano pridob
nini. Prav tako je zavezano pridobnini kuhanje apna. 
Pridobivanje kamenja iz lastnega kamenoloma, za
vezanega zemljarini, ki se tu še ne predeluje v gra
moz, in prodajanje neobdelanega materiala ni za
vezano pridobnini, kolikor ne gre za samostalno 
obrtno poslovanje (glej prednjo točko 3.). Izdelo

vanje gramoza in prodajanje izdelanega gramoza, 
(predelanega iz dobljenega kamenja) je zavezan* 
pridobnini, iker gre tukaj za predelovanje dobljene 
substance; 

5.) prodajanje lastnih živalskih ali gozdnih pro
izvodov, če se opravlja obrtoma na drobno v stain» 
otvorjeni prodajalnici, ki je v drugem kraju, ne p* 
tam, kjer je sedež poljskega in gozdnega gospodar
stva. Za tak sedež se smatra kraj, kjer leži del po
sestva, pa tudi stanovališče davčnega zavezanca, 
kolikor neposredno iz njega obdeluje dotično po
sestvo. 

K členu 46. 

K točki 1.) zakona: 
a) Za hišne obrtnike se smatrajo oni, ki skor» 

brez lastne obratne glavnice ne morejo poslovati 
kot samostalni obrtniki ter delajo samo po naročilu 
in na račun drugega z lastno hišno delovno močjo 
v lastnem stanovanju (brez otvorjenega prostora), 
n. pr. pletenje nogavic, vezenje itd.; 

b) za male kmetovalce v tem zmislu se smatraj» 
oni, ki jim kmetijski dohodek komaj zadošča, da po
krivajo svoje hišne in gospodarske potrebe. Raze» 
tega je treba zlasti paziti, da ne dobi tako postram-
sko gospodarstvo konkretno značaja stalnosti, ker 
se sme vršiti, da je prosto pridobnine, samo zdaj 
pa zdaj. 

K točki 3.) zakona: Popolna nesposobnost inva
lidov za vsako drugo gospodarstvo se mora doka
zati % zdravniškim izpričevalom. 

K točki 5.) zakona: Ce se zakupljeno zemljišče 
ne uporablja za kmetijsko obdelovanje, ampak r 
druge namene, najsi bi zakupnik sam delal na tak» 
ukoriščanem zemljišču, zakupnik načeloma nima 
pravice do oprostitve od pridobnine. 

K točki 6.) zakona: Strogo je treba paziti, da gre 
tu za osebe, ki so drugim na službo pretežno e te
lesno močjo (izven službenega razmerja); take osebe 
pa so oproščene pridobnine samo, če ne delajo v 
stalnem lokalu, kakor: dninarji, Žagarji, nosači, kol-
porterji novin i. dr. 

K členu 47. 

Predloge za oprostitev dotičnih oseb od pridob
nine po členu 47. sme podajati davčno oblastvo tudi 
brez prošnje dotičnih oseb iz lastne pobude viSjem« 
davčnemu oblastvu v nadaljnje postopanje. 

V vsakem primeru morajo biti podani predlogi 
dobro argumentirani glede vseh pogojev, ki jih po
stavlja zakon v tem pogledu. 

K členu 48. 

(Brez posebnih navodil.) 

K členu 49. 

1.) Ob odmeri pridobnine je treba redoma (pra
viloma) paziti na celokupni obseg podjetja v posi» 
in na celokupni dohodek, dosežen v podjetju. 

2.) Činjenice, ki utegnejo služiti po členu 49., 
drugem odstavku, za razlog, da se del podjetja iz
loči od davka v naši državi (ker se plačuje davek v 
inozemstvu), mora davčni zavezanec dokazati. Taka 
činjenica, ki se mora dokazati, je vzdrževanje râ-
veetne vrste stalnega obrata (njegove panoge) v 
inozemstvu in činjenica, da se plačuje tam nanj ne-
posrednji davek. Kjer teh pogojev ni, se mora obre
meniti tudi dohodek od poslovanja v inozemstvu s 
pridobnino, če pripada tukajšnjemu podjetju. 

3.) Odredbe člena 49. zakona niso vezane na 
enako postopanje inozemstva z našimi podjetji. Naj 4 
torej zakon ne postavlja pogoja reciprocitete, določa 
vendarle v členu 162. možnost retorzivnih ukrepov. 

4.) Pridobnini je zavezano n. pr. poeečanje naših 
tržišč po inozemskih trgovcih, da prodajajo na njih 
svoje blago; izvrševanje zdravniške prakse po ino
zemskih zdravnikih v prostorih, nalašč v ta namen 
vzetih v zakup; gostovanje inozemskih umetnikov 
(glumačev), če gre za podjetniški dobiček (a ne т 
službenem razmerju); zaposlovanje stalnih name
ščencev ali zastopnikov po inozemskih firmah za iz
vrševanje raznih dolžnosti, n. pr. za ocarinjanj*, 
nabavljanje blaga, za montiranje in reparature, za 
posredovanje pri nakupih, za prevzemanje in ekspe-
diranje kupljenega blaga itd. 

5.) Odredbe člena 49. se morajo smatrati za od
redbe občega načelnega značaja, od katerih so do
pustne izjeme s posebnimi pogodbami po členu 162. 
zakona. 

K členu 50. 

(Brez posebnih navodil. Glej tudi navodil» k 
členu 146.) 
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K Členu 5Д. 

Razen če poslovanje popolnoma in trajno pre
stane in se prenese podjetje na novega lastnika, ki 
se ne smatra za naslednika (člen 48.), se sme med 
letom pridobnina odpisati, ako se ustavi poslovanje 
najmanj in stalno za šest mesecev: 1.) zaradi smrti 
ali bolezni davčnega zavezanca; 2.) zaradi, požara, 
poplave in drugih izrednih dogodkov, nezavisnih od 
volje davčnega zavezanca. Začasna ustavitev poslo
vanja za krajši čas ali iz drugega Tazloga. n. pr. zaradi 
potovanja ali bolezni samo enega družbenika ali 
rodbinskega člana, ne daje pravice do odpisa, davka. 
Ustavitev poslovanja se mora prijaviti v času, dokler 
traja, in dokazati je treba, da je nastopila ustavitev 
zbog navedenih vzrokov in brez krivde davčnega 
zavezanca. Če se poda prijava pravočasno, se odpiše 
tako osnovni kakor tudi' dopolnilni davek za ves čas 
ustavitve. Da se kontrolira prijavljanje ustavitev, 
vodijo davčna oblastva poseben seznamek davčnih 
zavezancev, ki so prijavili začasno ustavitev poslo
vanja. V seznamek je treba vpisati naziv firme, dan, 
ko зе je poslovanje ustavilo, zaradi česa se je usta
vilo, in dan, ko se je ustavitev prijavila, dokdaj je 
trajala in ali se je. kdaj in kako preizkusila taka 
prijava. 

Davčni zavezanci, ki so pravočasno prijavili 
ustavitev poslovanja, smejo zahtevati odpis davka za 
ta čas. Prošnja za odpis se mora vložiti v 14 dneh od 
dne, ko se je poslovanje obnovilo. Če se poslovanje 
ni nadaljevalo med davčnim letom, ampak je posegla 
ustavitev obrata tudi v naslednje leto, se mora. vlo
žiti prošnja.za odpis pridobnine 1,4 dni pred pote
kom davčnega leta. 

Zmanjšava dohodka zaradi ustavitve se ne sme 
jemati v poštev ob odmeri davka za naslednje davč
no leto. Potemtakem se zaokroži, ko se ugotavlja 
davčna osnova za naslednjo leto. dohodek, določen 
za čas poslovanja, na vse leto, in od tako ugotov
ljenega dohodka se izračuni davek. 

K členu 52. 
• (Brez navodil.) 

K členom 53., 54. in 55. 
(Glej navodila k členu 120.) 
Odredbe členov 54. in 55. se uporabljajo celotno 

-ob ugotavljanju, davčne osnove po knjigah in sklep
nih računih, če spozna davčni odbor,- da so računi 
verodostojni in da so sestavljeni po zakonski pred
pisanih, pravilno vojenih trgovinskih knjigah. Pri 
tem se je treba ravnati po analognih navodilih, ki 
ao podana za ustrezna konkretna vprašanja in za 
konkretne primere v pravilniku k členoma 82. in 83. 

K členoma 56. in 57. 
(Glej izčrpna navodila k členu 120.) 

K členu 58. 
(Glej navodSla k členu 127., točko 2. a.) 

K členu 59. 
(Glej odredbe pravilnika o razporedu pridobnine 

k členoma 125. in 126., točko 6.) 
1.) Ob uporabljanju lestvico dopolnilnega davka je 

treba paziti na pravilo, da ne sme biti davek po višji 
stopnji večji od davka pa najbližji nižji stopnji, po
večanega za razliko, zaradi katere se uporablja višja 
stopnja (glej zglede v pravilniku k členu 95.. točko 3., 
in k členu 27., točko 6.). 

2.) Za pomočnika v obratu brez stalnega lokala 
(člen 42., B., IL, točka 3.) se smatra vsakdo, ki p> 
maga pri poslu. (Glej člena 148. in 157. zakona o 
pobiranju pridobnine in dokaz.o plačanih vsotah.) 

K členu 60. 

i. Temu davku so zavezani vsi dohodki v de
narju ali naravi iz imovinskih predmetov in imo
vinskih pravic, ki niso zavezani neposredno nobe
nemu drugemu donosnemu davku, najsi se preje
majo zdaj pa zdaj ali pa v obliki ponavljajočega, se 
dohodka iz inozemstva ali z ozemlja naše države. 

Za davčno obveznost po tej davčni obliki po
stavlja zakon ta-le pogoja: 

1.) dohodek mora izvirati iz imovinskih pred
metov ali imovinskih pravic in 

2.) ta dohodek' ne sme biti neposredno obre
menjen z davkom na dohodek' od zemljišča, zgradb, 
podjetij, obratov in poklica, z davkom na dobiček 
aH z ushižbenskim davkom. 

Dohodki iz, imovinskih predmetov in pravic, ki 
so zakonski zavezani drugemu donosnemu davku, 
toda do ga z zakonom izrecno trajno ali začasno 
-oproščeni, se tudi ne obremenjajo z davkom na rente. 

Potemtakem, niso dohodki od nepremičnin zave
zani davku na rente, razen če je pri zemljišču, od
danem v zakup, zakupnina večja od katastrskega 
čistega dohodka ali če je n. pr. dvorišče (hišni oko
liš) do 500 m2, ki je oddano v zakup, popolnoma 
samostalno ali če so zgradbe. ;ki se ne smatrajo za 
zgradbe; (člen 30., drugi odstavek, zakona), oddane 
v najem. 

Temu davku niso zavezane niti dividende od 
prioritetnih delni« kakor tudi ne terjatvi; iz družbe-
niških deležev ali kuksov takih podjetij, ki so za
vezana družbenemu davku ali pridobnini, ker so ti 
dohodki obremenjeni z omenjenimi davčnimi obli
kami. Toda obresti od prioritetnih obveznic so za
vezane temu davku, če ga niso oproščene s konkret
nim zakonom, ker se smatrajo davčno pri dolžniku 
za iružijski izdatek. 

Davku na riente niso zavezani dohodki iz službe
nega razmerja kakor tudi ne pokojnine, ki se pre
jemajo za prejšnjo službo, kolikor so zavezane usluž-
bcnskeinu davku (glej pravilnik k členu 89.. točko 
8. b). 

Potemtakem so prejemki iz fondov, ki su usta
navljajo in katerih dotacije so po členu 76., točki 9.), 
zakona oproščene družbenega davka, zavezani davku 
na rente, če nimajo taki prejemki značaja invalid
nine in tudi ni fond, iz katerega se prejemajo, za
snovan na zakonih o zaščiti in zavarovanju delavcev. 
V teh primerih so prejemal ci takih dohodkov zave
zani davku na prejemke; vendar pa to nikakor ne 
poseza v davčno oprostitev, priznano po členu 76., 
točki 9.), zakona o instituciji sami (združbi, zadrugi, 
fondu) kot taki. Toda v konkretnem primeru je treba 
vendarle paziti, da ne nastane kolizija med davkom 
na rente in uslužbenskim davkom. V konkretnem 
primeru se je treba vedno ravnati po načelu, da so 
zavezani uslužbenskemu davku prejemki iz takih in
stitucij, v katere so dajali delodajalci prispevke za 
izvestno zavarovanje. Kjer dajo take prispevke brez 
obveznosti delodajalcev interesenti sami, odnosno 
interesenti in delodajalci, pa se pač pojavlja teren, 
ki ga obremenja davek na rente, ne pa uslužbenski 
davek, ker nima zveze s prejšnjim konkretnim služ
benim razmerjem. 

Darila, miloščine, podpore in podobni ostali pre
jemki niso zavezani temu davku, ker ne izvirajo iz 
lastne imovine ali imovinske pravice. 

II. Dohodkov, ki so zavezani temu davku, ne 
našteva zakon (v členu 60., drugem odstavku) iz
črpno (taksativno), ampak omenjai zaradi zgleda 
samo one, ki so pojavljajo najpogosteje. Kot taki 
dohodki, zavezani temu davku, se omenjajo: 

1.) obresti in rente od obveznic, ki jih izdajajo: 
država, samoupravne edinice (oblasti, okrožja, srezi, 
mesta in občine), potem fondi, pobožne ustanove 
(zadužbine), ustanove, denarni zavodi, zadruge, kor
poracije, imovinske občine itd.; 

2.) obresti od vseh drugih posojil in terjatev, 
najsi se zovejo kakorkoli ah' se izdado v kakršnikoli 
obliki, n. pr. posojila na zadolžnice ali brez zadolž-
nic (na besedo), menično posojilo, posojilo na za
stavo, lombardno posojilo, hipotekarno posojilo, 
obresti za izplačilo kupnine v obrokih itd.; 

3.) obresti od hranilnih vlog na tekoči račun, 
obresti iz diskontnih in depozitnih poslov, kavcij, 
žirovnega prometa, clearinga itd.; 

4.) osebne rente: časovne, dosmrtne, vdovske, 
oskrbne, potem alimentacije, rente med sorodniki in 
drugi podobni ponavljajoči se prejemki, n. pr. zava
rovani dohodek za odstopljeno pravico, ukoriščati 
izum (patent), izvestne privilegije, če niso osebni; 
odstop pravice, ukoriščati rudninske vrelce, kopati 
rude, rente za odstop avtorske pravice itd. 

Prav tako niso zavezani temu davku oni dohodki, 
ki se dobivajo v obliki povračila škode, za;, neposred-
njo in faktično (dejanski) prebito škodo (n. pr. če se 
delavec v poslu pohabi in obsodi sodišče delodajalca 
na vzdrževalnino). 

Zamudne obresti in kazni za neizvršitev posla se 
ne smatrajo za povračilo škode, ampak so zavezane 
temu davku; 

5.) obresti, rente in podobni ponavljajoči se pre
jemki in dividende iz inozemstva, razen če se pla
čuje na to dohodke donosni davek v inozemstvu in 
če obstoji reciprociteta (glej člen 66.). Če se na take 
dohodke ne plačuje neposrednji: davek v inozem
stvu, so zavezani plačevanju davka pri nas, ako 
obremenja tudi dotična dTŽava take dohodke z ob
močja naše kraljevino (reciprociteta). Če izplačuje 
obresti ali rento podružnica pri inozemskem pod
jetju, so taki prejemki v vsakem primeru, zavezani 
obremenitvi; 

6.) najemnine, zakupnine in vsakovrstni do
hodki iz imovinskih predmetov in pravic, kar jih ni 
zavezanih drugemu davku na dohodek (n. pr. na

jemnine za tvornižko opravo, ki je oddana v zakup 
s tvornico vred ali samostalno, najemnine za kopa
liško opravo, ki je oddana v zakup s kopališkim 
podjetjem vred ali' nezavisno od njega). Če je zem
ljišče zakupljeno in zakupna cena večja od katastr
skega čistega dohodka, je presežek zakupnine za
vezan temu davku. V to skupino dohodkov spadajo 
donosi po pravici služnosti (servituti), nasledstvene 
zakupnine za dovolitev oglasov in javnih nabitkov, 
zakupnine za objekte, ki se ne smatrajo za zgradbe 
(šatori» zakloni itd.), zakupnine za dvorišča (hišne 
okoliše) do 500 m2, take zakupnine oseb, zavezanih 
pridobnini, ki so prejete za podjetja in obrate, od
dane v najem (zakup) itd. 

Razen prednjih primerov dohodkov, omenjenih 
samo za zgled, so zavezani temu davku tudi vsako
vrstni ostali dohodki, ki niso zavezani drugemu 
davku na dohodek, toda vedno ob pogoju, da iz
virajo iz imovine ali imovinskih pravic. 

K členu 61. 
Ob ocenjanju dohodka iz imovinskih predmetov 

je treba paziti, ali je dohodek obremenjen z drugim 
davkom, zlasti.pa ob ocenjanju dohodka v obliki 
obresti in rent takih oseb, ki opravljajo podjetje, 
obrat ali poklic, od katerega plačujejo pridobnino. 

Dohodki od takih terjatev teh zavezancev, ki so 
del dohodka, obremenjenega s pridobnino, niso za
vezani davku na rente, če se dohodki take vrste 
odpišejo v trgovinskih knjigah kot neizterljivi ter 
se oseba, zavezana pridobnini, obremeni po njenih 
knjigah, pa se pozneje izterjajo, spadajo pod davek, 
na rente, če se naknadno ne obremene s pridobnino. 
Prav tako so zavezani temu davku dohodki od takih 
terjatev, če se odstopijo komu drugemu ali če se iz-
premeni pravni naslov terjatve (n. pr. če ee izpre-
uieni v hipotekami dolg) ali če .upnik prestane s 
poslovanjem (obratom). Prav tako je treba ravnati z 
obrestmi na zaostanek hišne najemnine. 

Davku na rente tudi niso zavezani oni dohodki, ki 
jih prejemajo člani trgovinskih obratov kot obresti 
od svoje glavnice, vložene v obrat. Toda obresti, ki 
jih prejema tihi družbenik' od glavnice, vložene v 
obrat, so zavezane temu davku, če daje član trgov
ske družbe družbi posojila, so obresti, ki jih .pre
jema od tega posojila, zavezane temu davku. 

Odpravnine, ki jih prejemajo člani trgovske 
družbe, če razderejo družbeno pogodbo, niso zave
zane temu davku; toda na obresti od odpravnine in 
od glavnice, ki ee pri tej priliki ne izplača, se plačuje 
davek na rente, če in kolikor se ne dokaže, da gre 
za razdelitev dobička. 

Kdor se udeležuje pri dobičku izvestne firme, 
najsi ni njen član in tudi ne njlen uslužbenec, plačuje 
od teh prejemkov davek na rente. 

K členu 62. 
Tomu davku niso zavezani oni dohodki samo

upravnih teles: županij, okrožij, srezov in občin, ki 
jih prejemajo ta telesa na javnopravni podstavi, 
kakor: davki, naklade, tržnina, sejemske takse, takse 
za sprejem v občino itd. 

Če daje samoupravno telo take pobrane dohodke 
komu drugemu v plodonosno uporabljanje, mora pla
čevati davek na obresti, ki jih prejema od tega. 

K členu 63. 
Oprostitve od davka na rente so osebne ali pred

metne. V zakonu «o točno naštete in zakon ne pri-
znava drugih oprostitev razen teh. 

Davka na rente se opraščajo: 
1.) država, njeni uradi in državni fondi; 
2.) apanaže članov kraljevskega doma so opro

ščene davka na rente, toda ostali dohodki članov 
kraljevskega doma, ki izvirajo iz imovinskih pred
metov in pravic, so zavezani temu davku, kolikor 
jih ne obremenja druga davčna oblika; 

3.) predstavniki in konzuli tujih držav kakor tudi 
njih uslužbenci in uslužbenci njih rodbin, če eo tuji 
državljani, ne plačujejo davka na r4ente od dohodka, 
ki jim izvira dz inozemstva, če velja z dotično državo 
reciprocitetno razmerje. 

Dohodki takih oseb, ki jih prejemajo z našega 
ozemlja, so zavezani plačevanju tega davka. Prav 
tako so zavezani davku na rente oni dohodki iz imo
vinskih predmetov in pravic, ki jih prejemajo name
ščenci poslaništev in konzulatov, najsi bi izvirali iz 
inozemstva, če ne gre za primer iz člena 66., dru
gega odstavka; 

4.) obresti od hranilnih vlog pri poštni hranilnici 
vobče, po tekočem, žirovnem in čeJcovnem računu 
pa, kolikor so poslovnega značaja. 

Davka na rente so oproščene tudi obresti od hra
nilnih vlog pri zadrugah in agrarnih zajednicah in. 
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njih zvezah, ki so ustanovljene po zakonu o zadruž
ništvu in imajo vse pogoje iz člena 76., točke 7.); 

5.) podpore in vzdrževalnine, ki jih dajo starši 
otrokom in obratno, med katere se štejejo oče, mati, 
očim, mačeha in njih zakoniti ah pozakonjeni in 
nezakonski otroci Podpore in vzdrževalnine te vrste 
so oproščene davka samo, če se dajo brez pravne 
obveznosti, t j . če ne obstoji pravica, po kateri se 
te podpore in vzdrževalnine zahtevajo. Pravice do 
davčne oprostitve v takem primeru ne alterirajo 
imovinskih razmer otrok ali staršev. • 

Pač pa so one rente, podpore in vzdrževalnine 
med ostalimi sorodniki, med starši in otroki, ki se 
opirajo na zakon, na pogodbeno obveznost ali na 
razsodbo, zavezane plačevanju tega davka; 

6.) obresti državnih in drugih posojil po veljavnih 
zakonih, n. pr. loterijsko posojilo iz leta 1881., to
bačno posojilo iz leta 1888., konvertirano iz leta 
1895., posojilo iz leta 1902., posojilo iz leta 1896., 
posojilo iz leta 1909., državno zunanje posojilo iz 
leta 1922., sedemodstotno posojilo iz leta 1921., 
agrarno posojilo iz leta 1921., po obveznicah vojne 
škode itd.; 

7.) štipendije, ki jih prejemajo dijaki od države, 
fondov, pobožnih ustanov (zadužbin), so vselej opro
ščene davka na rente. 

Ce se prejemajo štipendije iz rodbinskih pobož
nih ustanov (zadužbin) ali na podstavi testamentov 
ah" legatov, so oproščene plačevanja davka samo, 
ako je v ustanovni (zadužbinski) listini, odnosno 
v testamentu, izrecno omenjeno, da mora služiti šti
pendija izključno za šolanje oseb, ki imajo pravico 
do Štipendije. Za štipendije se smatrajo podpore za 
dovršitev katerekoli vrste šole ali obrta; 

8.) dohodki javnopravnega značaja samoupravnih 
edinio: oblasti, okrožij, srezov, občin, cerkvenih ob
čin, eparhij, sinoda, patriarhije, kapitljev, škofij, 
samostanov, fondov pobožnih ustanov (zadužbin) itd. 

Dohodki javnopravnega značaja so oni, ki izvi
rajo ali se zbirajo na podstavi zakonske poobla
stitve: razne davščine, kakor: davki, naklade v ka
kršnikoli obliki in ne glede na namen, ki naj mu 
služijo, n. pr.: cestnina, Üakovina itd. 

Darila, ki se zbirajo v cerkvah med službo božjo, 
niso zavezana davku na rente, ker tì dohodki ne 
izvirajo ne iz imovinskih predmetov ne iz imovin
skih pravic; 

9.) dohodek od glavnice davčnih zavezancev, ki 
se obremenjajo skupno pri podjetjih, zavezanih jav
nemu polaganju računov, n. pr. dividende od delnic 
(tudi prioritetnih), todâ ne tudi od prioritetnih ob
veznic; 

10.) lastni dohodki kumuliranih sirotinskih bla
gajn; toda prejemki poedinih oseb iz teh blagajn so 
zavezani plačevanju tega davka; 

11.) invalidske podpore po zakonu o invalidih in 
podpore, ki imajo značaj invalidnine, iz fondov, 
ustanovljenih po zakonu o zavarovanju delavcev; 

12.) zakupnine, ki jih prejemajo invalidi in druge 
osebe, zbog telesne hibe fizično nesposobne za ob
delovanje zemljišča. 

K členu 64. 
(Navodila k členu 47. veljajo tudi za ta člen.) 

K členoma 66. in 66. 

Paziti je treba: 
ali je nastal dohodek, zavezan davku, med davč

nim letom kot nov ali pa je že obstajal v minulem 
letu; 

ali izvira davku zavezani dohodek z ozemlja 
kraljevine ali iz inozemstva. 

I. Ako se pojavi dohodek med davčnim letom 
kot nov ter izvira z ozemlja kraljevine, je zavezan 
davku: 

1.) če ga prejema oseba, ki že stanuje nad leto 
dni v kraljevini, šele od dne 1. januarja naslednjega 
leta na podstavi (člen 67., prvi odstavek) vsote, 
prejete prvo leto (vrednost dohodka). Torej mora 
prijaviti tak davčni zavezanec svoj novi dohodek 
davčnemu oblastvu najkesneje do konca meseca 
januarja naslednjega leta (člen 65., prvi in četrti 
odstavek) in vzame se v redni razpored naslednjega 
leta kot predpis za naslednje leto. V tem primeru ni 
naknadnega predpisa za minulo leto; 

2.) če ga prejema oseba, ki stanuje v inozemstvu, 
nastane obveznost glede na odredbo člena 66., posled
njega odstavka, v zvezi s členom 72. takoj, ker je 
dolžnik zavezan, plačevati davek na rente, odtezaje 
dotični znesek od dolžnih obresti ali od Tente; in 

3.) če prejema novonastali dohodek z ozemlja 
kraljevine kdo, ki se je priselil v kraljevino, nastane 
davčna obveznost takoj naslednji mesec po prese
litvi in dosledno temu mora predložiti taka oseba 

najkesneje v 30 dneh, t. j . do konca naslednjega 
meseca, prijavo, po kateri ji odmeri davčno oblastvo 
s posebnim odlokom (člen 127.) davek na rente na 
podstavi možnega dohodka do konca leta (člen 67., 
poslednji odstavek). Za naslednje leto se odmeri 
davek na rente taki osebi po redni poti, toda na 
podstavi dohodka v minulem letu. 

П. Ako izvira dohodek iz inozemstva, je zavezan 
davku: 

1.) če ga prejema oseba, ki že stanuje v kralje
vini, od dne 1. januarja prihodnjega leta, odkar ке 
je začel dohodek prejemati. Davčno postopanje a 
takim dohodkom je identično s postopanjem pod 
točko L, 1.); 

2.) če ga prejema oseba, ki ee je priselila v 
kraljevino med davčnim letom, šele, ko prebije pri
seljena oseba v kraljevini leto dni (člen 66., prvi 
odstavek). Ko se ugotovi činjenica, da je bivala leto 
dni, je postopati z odmero enako kakor v prednjem 
primeru. 

Vendar pa je treba vpoštevati, da je zavezan 
dohodek iz inozemstva oseb, ki stanujejo v kralje
vini ali so se priselile vanjo pred enim letom, davku 
na rente samo takrat, kadar se ne dokaže, da se 
plačuje nanj v inozemstvu neposrednji davek 
(člen 66., drugi odstavek). 

Ш. Ce je dohodek obstajal in bil že obdavčen v 
minulem letu, traja davčna obveznost in spada do
hodek pod davek tudi nadalje po redni poti, dokler 
ne nastopi eden izmed primerov, v katerem davčna 
obveznost prestane. 

IV. Davčna obveznost prestane: 
1.) za obdavčeni dohodek, ki izvira z ozemlja 

kraljevine, koncem leta, v katerem se prestali do
hodek prejema. Potemtakem se redoma (glej izjemo 
spodaj pod točko 3.) za to poslednje leto odmerjeni 
davek na rente ne odpisuje v času, ko se dohodek 
ne prejema, ker ni bil obdavčen niti v onem leta, 
ko je nastal; 

2.) za obdavčeni dohodek, ki izvira iz inozem
stva, koncem onega meseca, ko se je zavezanec iz
selil. Potemtakem se mora davek na rente, ki je 
predpisan do konca leta, z odlokom in mesečnim 
pregledom sorazmerno odpisati; 

3.) za dohodek, ki izvira iz kraljevine in ki pre
stane z zavezančevo izselitvijo, prestane davčna ob
veznost koncem meseca izselitve, davek do konca 
leta pa se mora sorazmerno odpisati; 

4.) za dohodek, ki izvira iz kraljevine, a se davč
ni zavezanec izseli, toda ga prejema še nadalje, pre
ide dolžnost, plačevati davek, na dolžnika (člen 72.) 
in odpis davka ni dopusten; 

5.) če prejemale« dohodka umre (ako ne preide 
prejemanje na naslednike), koncem meseca, v kate
rem je smrt nastopila. V tem primeru s© mora da
vek odpisati s posebnim odlokom po mesečnih pre
gledih sorazmerno s časom; 

6.) davčna obveznost prestane lahko vkljub na
čelu pod prednjo točko IV., 1.) in 2.), tudi prej (pred 
koncem leta ali pred izselitvijo), če zavezanec do
kaže, da je postala glavnica, iz katere izvira njegov 
dohodek, neizterljiva. Neizterljivost se more doka
zati z negativnim izvršilnim zapisnikom pristojnega 
izvršilnega oblastva. 

V. Ce не prekorači rok za. prijavo o nastanku 
davčne obveznosti, se kaznuje to, kakršen je pač 
konkretni primer, po členih 137., 138., odnosno 142. 

Ce se ne prijavi prestanek davčne obveznosti o 
pravem času, se izvrši odpis davka (kolilkor se mora 
izvršiti po tem, kar je spredaj rečeno) od početka 
prihodnjega meseca, ki nastopi .za dnem, ko se je 
prijava predložila. 

K členu 67. 

Glej odredbe k členoma 65. in 66., kolikor se 
tičejo davčne osnove, kadar ee ugotavlja po do
hodku minulega leta in kadar po možnem dohodku 
do konca davčnega leta. 

Za dohodek se smatra vsota obresti, odnosno 
denarna vrednost rente, ki jo je vnovčil kdo v mi
nulem letu, odnosno ki se mu je vpisala v prid ali 
vkapitalizirala. Tako ugotovljenim dohodkom ae 
mora dodati vrednost postranskih storitev, če jih je 
moral dolžnik dajati ali učinjati upniku. 

V davčno osnovo se vnašajo tudi one obresti in 
rente, do katerih ima upnik pravico, a jih še ni 
prejel. 

Za izraz «na leto» je treba umeti, kjerkoli se na
vaja v členu 67., efektivno vrednost dohodka, ki se 
je prejela med letom, odnosno do katere je imel 
davčni zavezanec pravico (glej izjemo v pravilniku 
k členu 68., drugi odstavek). Ta izraz se ne sme je
mati tako, da se preračuni izvesten dohodek, prejet 
v delu leta. v vrednost, kolikršno bi prejel na leto, 

če bi bil prejemal vse leto, ker bi bilo t o zoper inten
cijo zakona. 

K členu 68. 
1.) Kadarkoli ugotovi davčno oblastvo, da obstoji 

dolgovno razmerje, a mu višina obresti in rent, od
nosno njih vrednost, ni znana, sestavi predlog po 
krajevnih razmerah, ga obrazloži in izroči v oceno 
davčnemu odboru. 

Davčni odbor vzame predlog v oceno ter ga po
trdi, če spozna, da je zadostno obrazložen. Drugače 
ga potrdi samo po svojem prepričanju; če pa. tudi 
odbor ne more ugotoviti dohodka, ugotovi vrednost 
dolgovnega razmerja ter vzame od njega kot do
hodek 6 % . 

2.) Poleg prošnje, da bi se odložila odmera dav
ka ali izterjava davka zbog uvedenega sodnega 
postopanja, mora davčni zavezanec dokazati, da je 
predmet pred sodiščem. 

Tako dovoljene odloge za odmero davka vpisuje 
davčno oblastvo zaradi evidence v poseben eezna-
mek po naslednjem obrazcu: 
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V ta eeznamek se morajo vpisati isti dan, ko tse 
izda odlok o odlogu, vsi podatki, kakor se zahtevajo 
v poedinih razpredelkih. 

3.) Ce se vzame za davčno osnovo možni do
hodek (člen 67., poslednji odstavek) tekočega leta,' se 
ocenijo enako po možnosti tudi eventualna bremena. 

Plačam davek na rente se ne smatra za privatno
pravne stroške ter se ne sme odbiti od kosmatega 
dohodka. Tudi se ne smejo odbijati pasivne obresti 
pri tekočem računu, ker se ne smatrajo za breme. 
Zavarovalnina, plačana za varnost rente, se smatra 
za breme privatnopravnega značaja ter se mora od
biti od kosmatega dohodka. 

K členu 69. 
(Brez navodil.) 
Ta davčna oblika nima dopolnilnega davka. 

(Brez navodil.) 
K členu 70. 

K členu .71. 

Odredbe o nastanku in prestanku davčne obvez
nosti, potem odredba o odbitku stroškov privatno
pravnega značaja in režijskih stroškov kakor tudi 
odredbe o oprostitvi ne veljajo, če izplačujejo obre
sti in rente kot dolžnik država in njeni uradi, samo
upravne ediniee (okrožja, srezi, mesta, občine in 
županije), javni fondi, družbe, zavezane javnemu po
laganju računov, m kumulirane sirotinske blagajne. 

V teh primerih nastane davčna obveznost, čim 
se vloži glavnica na knjižico, tekoči račun, žirovni 
ali čekovni račun, odnosno ko pridobi oseba pravico 
do obresti ali do rente. Davčna obveznost prestane 
v teh primerih, čun se obresti aü renta izplačajo in 
davek na ustrezni način izroči državni blagajni. 
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Obresti in reute, ki jih izplačujejo omenjene 
osebe, so oproščene davka samo, če gre za obresti 
od hranilnih vlog pri poštni hranilnici in pri zadru
gah, omenjenih v členu 76., točki 7.), potem če gre 
za obresti od posojil, ki so po specialnih zakonih 
oproščena plačevanja davka, in naposled, če gre za 
dohodke od glavnic poodinih davčnih zavezancev, ki 
se obremenjajo skupno z davkom na dobiček (druž
benim davkom). Obresti in rente, ki se izplačujejo 
napravam iz člena 64. zakona, so oproščene davka s 
specialno odobritvijo, določeno v tem členu. 

Bremena in stroški iz člena 68. se ne smejo ni
koli odbiti od obresti in rent, Id jih izplačujejo zgo
raj navedene osebe. 

Če država in ostale osebe, omenjene v tem čle
nu, izplačujejo adi odobrujejo obresti in rente, po
berejo v vsakem primeru tudi davek po tej obliki. 
Osebe, ki se jim izplačujejo te obresti in rente, za
radi tega niso dolžne, predlagati davčnih prijav o 
teh dohodkih. Če pa se pojavi kot upnik (prejema-
lec) takih obresti in rent delniška družba ali druga 
oseba iz člena 74. zakona, ki plačuje v kraljevini 
družbeni davek, ne plača tega davka dolžnik, ker je 
po členu 81. v zvezi s členom 60. zakona ta dohodek 
zavezan družbenemu davku pri upniku samem. 

Naprave, omenjene v tem členu, ki izplačujojo 
obresti in rente, predlože pristojnemu davčnemu 
oblastvu prve stopnje najkesneje v 15 dneh po po
teku vsakega poluletja v dveh izvodih seznamek 
izplačanih obresti in rent po naslednjem obrazcu: 

Ime osebe (firme), ki vrši izplačilo: 
Sedež: 

Seznamek 
obresti in rent, ki so se izplačale, obračunile, 

, i . i . . , , , , januarja ,„ 
odnosno vkapitahzirale od dne 1. —г-rr:— 19 . . 

л J 30. junija J 

do dne — - r V— 19 . . 
31. decembra 
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je 
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e •a v 
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Na 
kakšni 
osnovi 
se vrši 

izplačilo 

3 

Vsota 
obresti, 
odnosno 
vrednost 

rente 

4 

Davčna 
stopnja 

5 

Davek 

Din P 

6 

Pripomba 

i 

Ko se izroči seznamek, se vplača obenem v 
državno blagajno odtegujem davek z vplačilnim li
stom, ki ga mora izpolniti plačnik davka na rente 
analogno obrazcu, predpisanem za uslužbenski da
vek (glej pravilnik k členu 99., točko 4.). Prejete 
vplačilne liste hrani davčno oblastvo kot dokument 
najmanj dve leti. 

V drugi Tazpredelek se vpiše pravna osnova, po 
kateri se vrši izplačilo, n. pr. : na vložno knjižico, na 
tekoči račun, osebna renta itd. V tretji razpredelek 
BO vpiše vsota obresti in vrednost rento brez od
bitka, zaporedoma po vrstah listin, po katerih se 
vrši izplačilo. V razpredelek «Davčna stopnja» se 
rpiže stopnja, ki se je uporabila na dotično vrsto 
obresti in rent. Seznamek je treba sestaviti tako, 
da se navedejo'V njegovem zgornjem delu ona Iz
plačila, na katera se uporablja 8%na davčna stop
nja, potem pa ona, ki so zavezana 15%ni davčni 
etopnji. 

Za točnost podatkov, obseženih v seznamku, od
govarja naprava, ki vrši izplačilo. Davčno oblastvo 
•me zdaj pa zdaj kontrolirati predložene seznamke, 
primerjajo jih e knjigami in ostalimi dokumenti do
tične naprave. 
' Da se taka kontrola zavaruje, vodi vsako davčno 
'•blastvo imenik vseh takih naprav v svojem ob-
!močju, ki so dolžne, od te zati davek na rente ob iz
plačevanju, odnosno obračunavanju obresti in rent. 

' Če take naprave ne odtegnejo ali ne polože do : 

ločenih vsot davka na rente najkesneje v 15 dneh 
•po poteku vsakega poluletja, izterja davek na rente 
davčno oblastvo prisilno s '6%nimi obrestmi za: ves 
•as zamude. Ce gre za kaznivo dejanje, se uporabi 
«oper dotično napravo odredba drugega odstavka 
ЈИепа 142.; v tem primeru se mora^upor abiti ne redna 
f%nà stopnja" po členu 149., âmpak lKjemna"Ä%na 
•breetna Btopnja po členu 71;; pcHédnjenv odstavku. 

833 

Ta 8%na stopnja se uporabi tudi, če se- pokažejo v 
izročitvi nepravilnosti, ki nimajo značaja utajbe.. 

Na davek, ki se tako pobira, z odtezanjem, se ne 
sme nalagati nobena samoupravna doklada. 

K členu 72. 
Če davčni zavezanec ne stanuje na nagem ozemlju, 

je njegov dolžnik zavezan, predložiti zanj davčno 
prijavo in položiti ustrezni davek. V ta namen mora 
odtezati že ob izplačilu obresti in rent davek na 
rente ter ga izročati v občih četrtletnih rokih po 
členu 148. 

K členu 73. 
Da se da odredbi tega člena praktična korist, 

mora opozoriti davčno oblastvo prve stopnje nanjo 
vsako leto krajevna sodna oblastva ter jih napro
siti, naj postopajo po njej. 

K členu 74. 

1.) Zakon o neposrednjih davkih razvršča one, ki 
so zavezani družbenemu davku, v tri skupine. 

I. s k u p i n a obseza vsakovrstne delniške druž
be, komanditne družbo na delnice, družbe z omejeno 
zavezo, vsakovrstne zadruge, rudniške združbe, za
varovalnice vsake vrste in hranilnice, toda ob po
goju, da so ta podjetja zavezana javnemu polaganju 
računov in da imajo sedež na ozemlju kraljevine. 

Kakor se vidi, so omenjeni v tej skupini davčni 
zavezanci taksativno, t. j . : Podjetja, ki ne ustrezajo 
tu naštetim ter ne spadajo ne v П. ne v Ш. sku
pino onih, Id so zavezani družbenemu davku, se 
smatrajo za zavezane pridobnini po členu 42. 

Važen pogoj za zavezanost podjetij družbenemu 
davku je obsežen v zakonskem postulatu, da so 
podjetja zavezana javnemu polaganju računov. Ta 
dolžnost pa se ne smatra za obstoječo samo, če mora 
podjetnik javno razglašati svoje poslovne račune 
ter jih predlagati v odobritev zboru udeležencev ali 
jih predlagati upravnemu organu, ki je pristojen»za 
zaščito dotičnih javnih koristi, ampak obveznost, 
javno polagati račune, se smatra za obstoječo tudi, 
če mora pokazati podjetnik poslovne račune tudi 
izven kroga deležnikov v podjetju organu, ki je 
pozvan, ščititi javne koristi. 

Za pojem javnega polaganja računov ni neiz
ogibno treba, da se razglasi, račun o poslovanju pod
jetja v novinah ali razgrne na javen vpogled, razen 
čo je to odrejeno z zakonom aJi s statuti. 

Drug važen pogoj za zavezanost družbenemu 
davku je obsežen v zahtevi, da ima podjetje svoj 
sedež na ozemlju kraljevine. Za podjetja, ki imajo 
sedež v kraljevini, se smatrajo ona, ki je v njih 
pristojno odobrenih statutih določen za sedež kraj, 
ki leži v kraljevini. Taka podjetja se smatrajo, ne 
glede na provenienco (izvor) glavnice, vložene v 
podjetje, za domača podjetja, da se ločijo od pod
jetij, ki so uvrščena kot inozemska v Ш. skupino 
družbenega davka. 

II. s k u p i n a obseza podjetja države in samo
upravnih edinic, kolikor so pridobitnega značaja. 

Obveznost teh podjetij, javno polagati račune, je 
že obsežena v činjenici, da so ta podjetja last 
države ali samoupravnih eđinic, torej javnopravnih 
teles, ki so zavezana že po veljavnih zakonih ali 
zakonskih statutih, dajati račune svojih podjetij na 
vpogled in v odobritev javnim pristojnim instan
cam, odnosno javnim upravnim organom. 

Za pridobitna podjetja države in samoupravnih 
edinic se smatrajo taka njih podjetja, ki se oprav
ljajo obrtoma in zaradi zaslužka. 

Ш. s k u p i n a obseza pravne osebe, ki imajo 
svoj zakonski ali statutarno (po pravilih) določen 
sedež v inozemstvu glede svojih podjetij, odnosno 
posestev v kraljevini, če imajo na ozemlju kralje
vine pravilno registrirano zastopništvo (podružnico, 
agenturo, založišče itd.) ali če imajo na ozemlju 
kraljevine nepremičnine. Vsako drugo inozemsko 
podjetje v kraljevini, ki se ne smatra za pravno ali, 
če se tudi smatra za pravno osebo, a nima v kra
ljevini pravilno registriranih zastopništev ali nima 
v njej'. nepremičnosti, je torej zavezano, kolikor 
razvija na ozemlju kraljevine pridobitno poslovanje, 
pridobnini po členu 42. zakona o neposrednjih 
davkih. 

2.) Na davčno obveznost načeloma ne vpliva 
moment, ali posluje podjetje z dobičkom ali brez 
njega, ali posluje po svojih statutih ali ne, ali po
sluje neposredno sâmo ali se odda v zakup in za Kaj 

.uporabLja doseženi dobiček. 
• 3.-) če se oddai podjetje, zavezano temu davku, 

'v 'zakup, je ; davku nedvomno zavezana- zakupnina 
za imovino, «oddano Фzakup, v -mejah, odredb čle
nov-82. in 83; zakena. Zakupnik podjetja je zavezan 
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ah" družbenemu davku ali pa pridobnini, kakor je 
pač zavezanec prve ali druge davčne oblike. 

K členu 75. 
Za predmet družbenega davka podjetja, zave

zanega temu davku, se smatra podjetje, vzeto kot 
ekonomska celota, v skupnosti vseh svojih glavnih 
in postranskih poslov, (centrale, podružnice in drugi 
ločeni nesamostalni obrati: založišča, agentura, pro-
dajalnica, tvornica itd.), prav tako pa tudi vse grane 
njegove delavnosti, nezavisno od tega, ali so v zvezi 
ali pa so raznovrstne. 

Vkljub temu, kar je spredaj rečeno, se odmerja 
podjetjem državo in samoupravnih eđinic davek na 
vsako pridobitno podjetje posebe. Torej je smatrati 
samo v tem primeru vsako podjetje in vsak obrat 
za poseben davčni predmet. Če pa je nekoliko takih 
pridobitnih podjetij: in obratov združenih pod eno 
neposrednjo upravo, ki ima za vsa ta podjetja in vse 
te obrate eno obče poslovno knjigovodstvo, se od
meri' davek na skupni čisti dobiček vseh teh pod
jetij, ne pa za vsako posebe. 

K členu 76. 
Opraščajo se družbenega davka: 
1.) naslednja državna podjetja: 
(1) ki se opirajo na pravico monokla tobaka 

(pridelovanje, kupovanje, predelovanje in prodaja
nje v državî  in izven države), soli (pridelovanje, 
kupovanje, predelovanje in prodajanje), petroleja, 
vžigalic in vžigalnikov, cigaretnega papirja, saha
rina, smodnika in dinamita, monopoliziranih obraz
cev itd.; 

(2) ki služijo namenom javne uprave in prometa. 
Semkaj spadajo zlasti državna pošta, telegraf in 
telefon, državne železnice, državni rečni, pomorski, 
zračni in avtomobilni promet: 

(3) vsa ostala podjetja države, če in kolikor slu
žijo neposredno potrebam države same. N. pr. držav
ne delavnice za izdelovanje vojaških oblačilnih, po
steljnih, stražarskih in drugih potrebščin; državne 
avtomobflne in zrakoplovne delavnice in istotaki 
zavodi; državne železniške delavnice za popravila 
vozil, tehnične delavnice itd. če pa delajo ta in 
druga podjetja ne samo za potrebo države, ampak 
tudi za privatne osebe, je zavezan dohodek od dela 
za privatne osebe družbenemu davku (n. pr. če 
in kolikor prodaja državni rudnik svoje proizvode 
tudi zasebnikom ali izdelujejo državne tiskarne tudi 
privatna naročila itd.). 

Če ne vodijo taka podjetja, poslujoča tudi s pri
vatnimi osebami, posebnega računa za poslovanje s 
privatnimi osebami, se določi dobiček podjetja, za
vezan temu davku, po razmerju kosmatega dohodka 
od tega poslovanja proti celokupnemu kosmatemu 
dohodku. 

0 tem, ali so državna podjetja, ki delajo tudi га 
privatne osebe, zavezana temu davku, odločajo 
davčna oblastva druge stopnje. V ta namen popišejo 
davčna oblastva prve stopnje, vsako v svojem ob
močju, vsa taka podjetja države ter jih priobčijo 
davčnemu oblastvu druge stopnje; 

2.) ona podjetja samoupravnih edinic, ki in koli
kor služijo neposredno namenom javne uprave ali 
neposredno lastnim potrebam samoupravnih edinic. 

Za podjetja samoupravnih edinic, ki služijo ne
posredno namenom javne uprave, se smatrajo zlasti: 
vodovodi, klavnice, naprave, ki preizkušajo kako
vost hrane, naprave za razkuževanje, za kanalizacijo 
in odvažanje gnoja, za trebljenje itd. 

Kar se tiče onih podjetij, ki služijo za preskrfoo-
vanje prebivalstva s plinom, elektriko itd. ali slu
žijo javnemu prometu (tramvaji, omnibusi L dr.), so 
zavezana družbenemu davku razen onega dela do
hodka, ki se nanaša na ukoriščanje podjetja za 
lastne samoupravne potrebe (n. pr. razsvetljava 
lastnih zgradb, ulic, trgov itd.). Če nimajo ta pod
jetja posebnega računa za dohodek od dela za lastne 
potrebe, se določi dobiček, zavezan davku, po raz
merju kosmatega dohodka od tega poslovanja proti 
celokupnemu dohodku podjetja. 

0 tem, aH so podjetja samoupravnih eđinic za
vezana družbenemu davku, tako zgoraj navedena 
kakor tudi vsa druga, ki se opravljajo obrtoma (k;ir 
kršna so: nekatere oblastne delavnice za .umetni 
obrt, tkalnice preprog, platna i. dr.), odločajo davčna 
oblastvo druge stopnje. (Drugače pa veljajo tudi 
tukaj odredbe poslednjega stavka v predhodni 
točki); .. , ' , _: 

3.) do 6;) oprostitve po točkah 3.); 4.), 5.) in 6.) 
toga člena BO jasno oznamenovane v zakonu. Vse 
oprostitve dotičnih podjetij' glede trajanja in ob
sega'so urejene po: predpisih- posebnih zakonskih 
ugodnosti in mednarodnih pogodb; - •,'. -. < - . ':. 
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7.) vse zadruge (tudi agrarne zajednice) m njih 
zveze, ustanovljene po zakonu o zadružni»tvu, in 
sicer tako zadruge kakor tudi zveza, BO oproščene 
diužbenega davka ob naslednjih pogojih: 

'(1) če je v zvezi najmanj; 20 takih zadrug; 
(2) če zadruge in zveza ne razdeljujejo dobička, 

ampak ga vlagajo v rezervni fond, in sicer ne samo 
po predpisih svojih statutov, ampak tudi faktično; 

(3) če no dajo v nikakršni obliki in z nikakršnim 
nazivom članom upravnega in nadzorstvenega od
bora tantiem: in 

(4) če se njih rezerve nikakor in nikoli ne smejo 
razdeliti med zadružnike. 

Ce ne izpolnjuje zadruga, odnosno zveza, kate
regakoli izmed zgoraj navedenih pogojev, je zave
zana družbenemu davku za poslovanje v onem letu, 
za katero se ugotovi. <la njeno poslovanje ne ustreza 
tem predpisom: 

8.) za nabavljalne zadruge državnih uslužbencev 
in njih zvezo se smatrajo vse vrste zadrug državnih 
uslužbencev (za nabavljanje življenskih potrebščin, 
za kredit, za zidanje uradniških stanovanj i. dr.), ki 
so ustanovljeno in ki poslujejo po predpisih zakona 
(uzakonjene uredbe) z dne 5. decembra 1920. in nje
govih poznejših izprememb po členu 374. finančnega 
zakona za leto 1928./1929.; 

9.), 10.) in 11.) oprostitve po teh točkah so jasno 
w.namenovane v zakonu, tako da .jim ni treba po
sebnega pojasnila. 

Prav tako je tudi poslednji odstavek člena 76. 
ј.ч-seti sam po sebi. 

K členu 77. 
1.) Davčna obveznost se začne z onim dnem, od 

katerega podjetje pravno obstoji, in sicer: 
(1) za delniške družbe, komanditne družbe na 

delnice, družbe z omejeno zavezo in za zavarovalne 
družbe z onim dnem, ko se družba pravilno registrira; 

(2) za rudarske združbe, ko odobri združbene po
godbe ali statute pristojni minister ali ko registrira 
rudarsko oblastvo združbo v rudarskih knjigah; 

(3) za zadruge in podobne naprave z dnem, ko 
si» vpišejo v zadružni register; 

(4) za inozemske pravne osebe, ki imajo na ozem
lju kraljevine pravimo registrirano zastopništvo, 
z onim dnem, ko je družbeno ime registriralo pri
stojno oblastvo, če pa imajo na ozemlju kraljevine 
samo nepremičnine, z dnem, ko se prenesejo ne
premičnine v posest inozemske pravne osebe. 

Davčna obveznost pridobitnih podjetij države in 
samoupravnih edinic se začne z dnem, ko začne pod
jetje poslovati, odnosno ko se začne poslovanje za 
privatne potrebe. 

To, da se določi začetek davčne obveznosti z 
dnem, odkar podjetje pravno obstoji, ima ротзп 
samo za prijavo podjetja pri pristojnem davčnem 
oblastvu; davek pa se odmeri po predpisih člena 80. 
in naslednjih členov tega zakona. 

2.) Davčna obveznost prestane koncem onega 
meseca, v katerem podjetje dokazano popolnoma 
ustavi poslovanje. Taka podjetja, najsi še obstoje 
kot pravni subjekti, se ne smatrajo za davčnega za
vezanca; zaradi tega tudi niso zavezana davku v 
obliki minimalnega davka, določenega v členu 86. 
tfga zakona. 

Ustavitev poslovanja po členu 77. mora biti po
poma, ne pa delna (kakor n. pr. med sezono, ob času 
krize itd.) ter mora biti dokazana. Poslovanje se ne 
smatra zà popolnoma ustavljeno, dokler ima podjetje 
kakršnokoli korist tudi samo iz kateregakoli dela 
svoje imovine ki dokler vzdržuje in zaposluje ka
kršnokoli delovno moč. V ta namen preizkusi davčno 
oblastvo dejanske činjenice ter izda odlok. 

3.) Začetek in prestanek davčne obveznosti) mora 
prijaviti davčni zavezane« pristojnemu, davčnemu 
oblastvu v 14 dneh od dne, ko se je podjetje začelo, 
odnosno ko je prestalo. 

V prijavi o začetku davčne obveznosti mora pri-, 
oociti davčni zavezanec čas, ko se je podjetje usta
novilo, in začetek njegovega poslovanja, Ôe se eačne. 
poslovanje kesneje nego 14 dni od dne, ko se je 
podjetje ustanovilo, mora priobčiti davčni zaveza
nec naknadno začetek poslovanja zopet v 14 dneh. 
od dne, i o ee je poslovanje začelo. 

Za davčno oblastvo, pristojno za te primere, se 
smatra davčno oblastvo drug« stopnje, v čigar ob
močju fina glavna uprava podjetja sedel Ce je pod
jetje inozemska pravna oseba, je pristojno davčno 
oblastvo dmge stopnje v kraju, kjer je zastopništvo, 
odurna» aapremična imovna podjetja- Tak« primere, 
priobčea» davčnem oataetva pro* stopnje, «poroči 
«o obiaatva. tako^ pcfctojnemu davenemu oblaetwu 
druge stopnje zajedi. 

Podjetje, ki popolnoma ustavi .poslovanje- ali o 
katerem w: razglasi konkurz, prestane biti' davčni za
vezanec, razen če tudi med likvidacijo ali konkur-
zom nadaljuje poslovanje. V tem primeru se izvjši 
nova odmera davka na podstavi uspeha poslovanja 
med likvidacijo ali konkurzom. 

4.) Imovina podjetja v likvidaciji se ne sme raz
deliti med člane družb, odnosno zadrug, dokler se 
ne odmeri in ne plača ves davek do prestanka 
davčne obveznosti. 

Za plačilo dolžnega davka v teh primerih jamčijo 
likvidatorji podjetja, odgovorno pa je tudi oblastvo, 
ki vrši razpored imovine. 

K členu 78. 
Ölen 78. razlikuje: 
a) razširitev poslovanja domačega podjetja na 

inozemstvo in 
b) razširitev poslovanja inozemskega podjetja na 

ozemlje kraljevine. 
1.) V prvem primeru velja pravilo, da je domače 

podjetje načeloma zavezano davku v celokupnem 
obsegu in na celokupni dobiček, t. j . tako na onega, 
ki ga doseže podjetje na ozemlju kraljevine, kakor 
tudi na onega, ki ga je doseglo v inozemstvu. 

V davčno osnovo domačega podjetja ne spada 
dohodek, ki ga je doseglo podjetje v inozemstvu, 
razen če dokaže podjetje s potrdilom, overovljenim 
po našem poslaništvu ali konzulatu, naslednje činje
nice: 

(1) da ima v inozemstvu stalno zastopništvo, 
agenturo, založdšče, podružnico ali poslovne prostore 
za, kupovanje in prodajanje, pisarno za računovod
stvo in kontrolo itd.; 

(2) da plačuje v inozemstvu neposrednji davek 
na ves dohodek, ki ga je doseglo v inozemstvu; 

(3) da je davek, ki ga plačuje tamkaj, iste ali 
podobne obliko, t. j . da je državni davek, ne pa da
vek samoupravnih teles in da je poseben davek na 
dohodek od podjetja, ne pa n. pr. davek na promet 
ali obči davek na imovino ali na skupni dohodek. 

Ce davčni zavezanec ne dokaže, da plačuje na 
dohodek od stalnega zastopništva v inozemstvu ne
posrednji davek ali če se vidi, da dobiček, dosežen 
v inozemstvu, ni tam obremenjen z državnim davkom 
v celokupni vsoti, je- ta neobremenjeni dohodek za
vezan družbenemu davku. V tem primeru mora pred
ložiti davčni zavezanec davčnemu oblastvu bilanco 
z računom izgube in dobička za vse podjetje in za 
vsako zastopništvo ter pod podpisom uprave iz
recno potrditi, ali se je vnesel dobiček iz inozem
stva v bilanco centrale, ali vodijo dotična zastop
ništva posebno knjigovodstvo in ali sklepajo sama 
svojo definitivno bilanco ali pa jo sklepa centrala in 
kako je izračunjen dobiček zastopništva. 

2.) V drugem primeru plačujejo podjetja s sede
žem v inozemstvu, ki razširijo svoje poslovanje tudi 
na ozemlje kraljevine, davek samo na dobiček od 
tega svojega poslovanja. 

Semkaj spadajo samo ona inozemska podjetja 
inozemskih pravnih oseb, ki imajo na ozemlju kra
ljevine pravilno registrirano zastopništvo ali posest 
nepremičnin. Vsa druga inozemska podjetja, ki raz
širijo poslovanje tudi na ozemlje kraljevine, plaču
jejo na dobiček od tega poslovanja pridobnino po 
členu 42. tega zakona. 

Odredbe te točke smejo biti alterirane samo s po
sebno pogodbo, sklenjeno po členu 162. tega zakona. 

K členu 79. 
Vloge za oprostitve v primerih iz tega zakon

skega člena s potrebnimi dokazi (Statuti podjetja, 
bilanca z računom izgube in dobička za poslednjo; 

poslovno leto, potrdilo o registraciji podjetja i dr.) 
se pošujajo po davčnem oblastvu druge stopnje gene
ralni direkciji davkov, ki postopa nadalje po zakonu. 

K členu 80. 
1.) Zakon jemlje za ugotovitev davčne osnove 

poslovanje v minulem poslovnem let«, ki ni, da bi 
se v vsakem primeru ujemalo s koledarskim letom. 
Na to je treba posebe paziti, ker začenjajo nekatera 
podjetja poslovno leto v enem ter ga končujejo v 
naslednjem koledarskem letu. Potemtakem se od
meri podjetju, ki se mu začne poslovno leto n. pr. 
dne 1. julija enega in konča dne 30. junija nasled
njega leta, davek po tej; büanei za davčno leto, ki 
nastopi za onim letom, v katerem »e je končalo po
slovno leto. 

Odmeri davka za prvo davčno leto po- norem 
zakonu, t j . za leto, 1989:, ntati ca davčno osnovo 
davku, zavezani dobitek podjetja a« poslovna leto 
ed dne. li. ј а л а а ф r92$tr da dne^fc d e e o a t » .№28;, 
6e se njem* poslovna, leto podjetja • kotedarekim 

letom, odnosno davku zavezani dobiček po bilanci 
za poslovno leto, ki se ne ujema s koledarskim in 
ki se je končalo med letom 1928. 

2.) Izjemo od pravila po točki 1.) postavlja zakon 
za prvo leto novoustanovljenega podjetja. Njegova, 
davčna osnova za prvo leto poslovanja je enaka 
davčni osnovi drugega leta. 

(1) Ce je n. pr. začelo tako podjetje poslovati 
dne 1. januarja 1929. in sklenilo prvo bilanco dne 
31. decemlyra 1929., služi dobiček, kračunjen po tej 
bilanci, za davčno osnovo tako davku za leto 1929. 
kakor tudi davku za leto 1930. 

(2) Ce začne poslovati podjetje med koledarskim 
letom (izza dne 1. januarja) in sklene prve račune 
dne 31. decembra istega leta, se izračuni dobiček, 
dosežen v tem času, za vse leto (glej zgled spodaj v 
tretjem odstavku točk 3. in 4.) in se določi davek za 
vse naslednje davčno leto, za prvo lieto pa samo 
njegov adekvatni del, kolikor časa je pač trajalo 
poslovanje v prvem letu. 

(3) Nastopni zgled kaže, da služi lahko dobiček 
za ono leto kot davčna osnova za tri davčna leta: 
Podjetje je nastalo dne 1. julija 1930., prvo bilanco 
je sklenilo dne 30. junija 1931. Dobiček po tej 
bilanci služi po navedenem pravilu kot davčna osno
va za davčni leti 1930. in 1931. Toda ta dobiček s* 
pojavlja kot davčna osnova tudi za tretje davčno 
leto, t. j . za. leto 1932., ker je zavezan po občem 
pravilu (točka 1.) za to leto davku dobiček po bi
lanci, sklenjeni za minulo leto pred davčnim letom. 

Kot posledica iz občega pravila, da je zavezan 
davku dobiček za minulo poslovno leto, izhaja, da 
plača podjetje, ko ustavi poslovanje, davek posled-
njikrat za davčno leto, v katerem so je poslovanje 
ustavilo. Zato ostane dobiček poslovnega leta, v 
katerem se je poslovanje ustavilo, po občem pravilu 
neobdavčen; vendar pa se plača davek tudi za to 
poslednje leto po bilanci minulega poslovnega leta 
sorazmerno s trajanjem poslovanja- v poslednjem 
Jetu (člen 77.). Državni blagajni ostane v tem pri
meru edino pravica, odmeriti davek še na dobiček, 
ki se pokaže eventualno z likvidacijo imovine. 

3.) Zakon določa nadalje, da je davčna osnova 
davku zavezani dobiček enega leta, to pa pomeni, 
da se mora davku zavezani dobiček podjetja, če ob-
seza poslovanje preko. 12 mesecev, porazdeliti na 
12 mesecev. Po drugi strani se mora izračuni ti ta, 
dobiček na letni dobiček tudi, če je poslovalo pod
jetje manj nego leto dni. 

Ce je sestavljena bilanca novoustanovljenega 
podjetja za več nego za leto dni, n. pr. za dobo od 
dne 1. oktobra 1930. do dne 31. decembra 1931., t i. 
za 15 mesecev, in znaša dobiček, izračunjen po čle
nih 82. in 83., 900.000 Din, služi torej za davčno 
osnovo samo letni davku zavezani dobiček, t. j . do
biček, ki ustreza po tej, bilanci dobi za 12 mesecev. 
V tem primeru služi za vsako davčno leto (t. j . za 
1930., 1931. in 1932. leto) kot davčna osnova davku 
zavezani dobiček, izračunjen za 12 mesecev, t. j . 
900.000 X_IŽ = 720.000 Din. S to osnovo se izračuni 

15 
davek za vse leto 1931. in 1932.; za leto 1930. pa se 
predpiše samo četrtina letnega davka. 

Ce se je sestavila bilanca novoustanovljenega 
podjetja za manj nego leto dni, se preračuni dobi
ček, izračunjen po bilanci, na letni dobiček. Tako 
n. pr. se je sestavila bilanca za dobo od dne 1. maja 
1930. do dne 31. decembra 1930. m davku zavezani 
dobiček se je ugotovil z 800.000 Din. Da se pre
računi ta dobiček na letni dobiček, je treba raz
deliti to vsoto z 8 (meseci), kolikor časa je podjetje 
poslovalo, dobljeni količnik pa .pomnožiti z 12 (me
seci) t 8 0 0 0 " ^ 1 2 ) . Osnova za leti 1930. in 1931. znaša 
torej 1,200.000 Din; seveda se predpiše za prvo 
leto poslovanja davek samo za 8 mesecev, ne pa, za 
popolno leto (glej točko 2. (2) in točko 4.). 

4.) Iz odredbe zakona, da je davčna osnova izra 
čunjeni dobiček enega leta, ne izhaja, da se plača 
tudi davek vselej, za vse leto. Davčna obveznost se 
začne z onim dnem, od katerega podjetje pravno 
obstoji; prestane pa koncem onega meseca, v ka
terem poslovanje popolnoma ustavi. Po drugem od
stavku člena 80. se jemlje zaradi tega, za prvo in 
drugo leto novoustanovljenega podjetja, če služi 
za davčno osnovo dobiček, izračunjen za eno leto 
(12 mesecev), davek za. prvo leto samo sorazmerno 
s trajanjem poslovanja, pri čemer se- šteje leto s 
366, prestopno pa s 366- dnevi. 

Ko se izračunava- davek za prvo leto poslovanja, 
se izračuni odmer»- davka na dni; ko pa* ве> Kraču
na«* davek •;&*& ustavitve poslovanja* ee iaačuui 
dswek po гшмеош, in sicer do konca meseca, « ka-
toMRnrae је>ро*к>\апје uetevikfc 

Öe j * * » pr. aeèeJo jpdjetje» ро»1ел«*dne L ок-
tofenr>ieB6) ш Је^ р г ^ 1Л1мва.«евШр^п*^о. d « 

.,*к.'2&ЈЕ№Ж.^ .'""•i .i ' .-iitaìf* " •-.*i,.4*( : 
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31. decembra 1980. in po odredbah členov 82. in 83. 
ugotovljen dobiček 100.000 Din, je njegova daven* 

400.000 Din. Ker pa je poslo-osnova 
100,000X12 

vaio podjetje samo 92 dni, znaša osnovni davek 
(stopnja 10%) sorazmerno s trajanjem- poslovanja 
~ _ X L o = - 4 »- 0 ^p- = 10.082 Din, ki se mu mora 
dodati dopolnilni davek, ki znaša, če vzamemo, da 
donosnost ni večja od 10 %, -~-™-*4

 = 16.000 Din 

za vso leto, odnosno ^ ^ * 9 ? = 4033 Din za 92 dni, 
tako da znaša skupna vsota davka za ta čas 14.115 
Din. 

Prav tako plača tudi podjetje, ki popolnoma 
ustavi poslovanje med davčnim letom, za to davčno 
leto ugotovljeni davek samo sorazmerno a številom 
mesecev od začetka davčnega leta (od dne 1. janu
arja) do konca onega meseca, v katerem ustavi 
poslovanje. 

N. pr.: Podjetje ustavi poslovanje popolnoma dne 
2. marca. Njegov izračunjeni dobiček za minulo leto 
je 240.000 Din; če je davčna stopnja 10%, znaša 
osnovni davek 2 4 < 7 2

х з = 6000 Din. 
Analogno tomu je treba reducirati' tudi dopolnilni 

davek. 
5.) Po zgoraj navedenih pravilih se izračunava 

davčna osnova, odnosno davek, tudi, če podjetje iz-
premeni poslovno leto. Takò n. pr. preide podjetje, 
ki je imelo doslej poslovno leto, katero se je uje
malo s koledarekim letom 1930., na poslovno leto in 
sestavi bilanco, ki obseza uspeh njegovega poslo
vanja za dobo od: dno 1. januarja 1930. do dne 
31. marca 1931., t. j . za 15 mesecev. Torej ima 
podjetje bilanco za. dobo: 

a) od dne 1. januarja 1925). do dne 31. decembra 
1929. in 

b) od dne 1. januarja 1930. do dne 81. marca 
1931. Prva Manca služi za davek za leto 1930.; za 
davek 1931. in 1932. leta pa se smatra kot davčna 
osnova davku zavezani dobiček računskega leta od 
dne 1. januarja 1930. do dne 31. marca 1931., redu
ciran na 12 mesecev. 

6.) Da ni treba čakati z odmero davka do prve 
sestavljene bilance, določa zakon za novoustanov
ljena podjetja, da je odmeriti do ugotovitve prve 
davčne osnove po prvi sestavljeni bilanci davek 
podjetju začasno v višini minimalnega davka, iu 
sicer 1-2 °/oo, t. j . eden in d v» desetini, odtisočkov di
narjev glavnice, vložene v podjetje (člen 86.), pri 
zavarovalnih družbah pa l*2°/oo, t j . eden in dve 
desetini odtisočkov letnih čistih premij (po odbitku 
povrnjenih premij — bonus). 

Če je n. pr. začelo podjetje poslovati dne 1. fe
bruarja 1930. in je zaključilo bilanco za prvo poslov
no leto, ki se ujema s koledarskim letom, dne 31. de
cembra 1930., se odmeri davek za leto 1930. začasno 
v višini minimalnega davka, ki se plača v letu 1930., 
za 80 dni od dne, ko se je vročil nalog za plačilo 
davka (tretji odstavek' člena 148.). Tudi ob začasni 
odmeri davka se obračuni davek sorazmerno z dobo, 
v kateri je podjetjo poslovalo. N. pr.: Novo podjetje 
je začelo poslovati dno 1. aprila 1930. ter ima vlo
žene glavnice 1,000.000 Din. Začasni davek za leto 

1930. znaša 1т^*Ј:* : 365 Din X 275 = 9041 Din. 
Po sestavi nove bilance se izvrši definitivna od

mera. Preden se predpiše tako definitivno odmerjeni 
davek, se popravi predpis, kolikor se je že izvršil. 

K členu 81. 
Za ugotovitev davčne osnove je odločilna redno 

bilanca podjetja z računom izgube in dobička. 
Iz tega se vidi, da se opirajo odredbe zakona o 

družbenem davku na voditev knjig, in da morajo 
biti potemtakem uspehi poslovanja takih podjetij 
izkazani z letno bilanco (računom, inventarja, izrav
nave), kjer pa je uvedeno dvojno knjigovodstvo, 
tudi z računom izgube in dobička. 

Ker pa ne kažeta račun izravnave in račun iz
gube in dobička vedno vsega faktičnega dobička, 
zlaeti ne, kadar se ne izkazujejo dohodki v računu 
izgube in dobička celotno, ampak se uvrščajo nepo
sredno kjerkoli v pasiva (dolg) podjetja, se pojavlja 
dobiček, odnosno izguba, po bilanci samo kot iz
hodna točka za ugotovitev davčne osnove ter je 
treba ob nje ugotavljanju neizogibno preizkusiti, ali 
so vsi dobički in vse izgube vpisani v račun dobička 
in izgube; če niso, jih je treba dodati, odnosno od
biti od dobička po bilanci, po odredbah člena 82., 
odnosno člena 83. tega zakona. 

V ta namen je treba zahtevati poleg sklepnih 
računov tudi dotična poslovna obvestila uprave, 
kolikor obstoje, pa tudi potrebna obvestila o neza
dostno pojasnjenih postavkah sklepnih računov. 

K členu 82. . 
V tem členu so našteti oni izdatki, ki se ne smejo 

odbiti, t. ј^ uvažiti, ob ugotavljanju davčne osnove. 
Kolikor se pojavljajo med zaračunjenimi izdatki, jih 
je treba, vnesti v davčno osnovo. 

1.) Za neposrednji davek je smatrati osnovni in 
dopolnilni, prav tako pa tudi minimalni družbeni 
davek. 

Nevpoštevanje takega izdatka obseza samo druž
beni davek in zaradi toga se ne razprostira na pri-
bitke, plačane po tem davku. 

2.) Nezavisno od tega, ali je plačalo podjetjo 
davek z vsemi pribitki za svojo nameščence prosto
voljno ali po dogovoru, se plačane vsote ne smejo 
odbiti od davčne osnove; zakaj obvieznost, plačevati 
davek, prenesena s privatnopravnima pogodbami na 
koga drugega, po členu 5. zakona ne veže davčnih 
oblastev. 

3.) Poslovno delo vsakega poslovnega leta зе 
jemlje samostalno, rodno za podstavo ugotovitvi 
davčne osnove. Zaradi toga tudi izguba, prenesena 
v tekoče leto kot negativni saldo poslovnega dela 
v minulem letu, ne more zmanjšati davčne osnove, 
ki se ugotovi po računih onega leta, v katero se je 
izguba računski prenesla. 

4.) V dobiček, zavezan davku (davčno osnovo) 
se vračunavajo tudi izdatki poedinim članom družbe 
ali zadruge kot ustanovna odškodnina ali korist iz 
poslovnih dohodkov v kakršnikoli obliki. Paziti je 
troba. da so tudi dividende od prioritetnih delnic in 
vsakovrstni dohodki lastne glavnice sestavni del 
davčne osnove. 

5.) Povračila podpor ali garantiranega prispevka 
države in drugih javnih teles se morajo vnesti v 
davčno osnovo, prav tako tudi povračilo glavnice, 
ki so jo vložili v podjetje člani družbe ali zadruge. 

6.) Za obremenitev tukajšnje podružnice se sma
trajo vsi izdatki za vzdrževanje centralne uprave 
inozemskega podjetja, kakor n. pr. za plače name
ščencem centrale, za plačane davke centrale, za 
potne stroške uradnikom centrale, za to, da se po
krije izguba centralo itd! Vsi taki zaračunjeni izdatki 
se morajo vnesti v davčno osnovo. 

7.) Ali so darila in nepógodbeno nagrade zave
zane odbitku od dohodka ali pa se mu dodado, je 
zavisno od dveh pogojev: a) ali so v neposrednji 
zvezi s poslovanjem podjetja' in b) če so, ali se gib
ljejo v običajnih mejah. 

Vprašanje o tem, ali BO ta izplačila v neposrednji 
zvezi s poslovanjem, t. j . ali jih zahteva poslovanje 
podjetja in, če jih zahteva, ali ne presezajo navadne 
višine, se reši v vsakem konkretnem primeru posebe. 
N. pr.: Prispevki za vzdrževanje otroških naprav, v 
katerih se podnevi čuvajo otroci nameščencev indu
strijskega podjetja ali v katerih se uče, prav tako 
tudi prispevki zavarovalnim družbam za zavarovanje 
pokojnine uslužbencev in nameščencev se smatrajo, 
da so v zvozi s poslovanjem podjetja, ter so ne 
vračunavajo v čisti dobiček. Če pa daje podjetje 
izvestne vsote, n. pr. za višje šolanje nameščenskih 
otrok, se morajo vračuniti izdatki take vrste v čisti 
dobiček, ker niso v neposrednji zvezi s poslovanjem. 

Za nameščence in uslužbence se smatrajo osebe, 
Id so v službenem razmerju (člen 89. tega zakona). 

Za izdatke, ki se davčno priznavajo, se smatrajo 
tudi darila in nepogodbene nagrade drugim osebam, 
razen nameščencem, če so v neposrednji zvezi s po
slovanjem, n. pr. vsote, ki jih dajo ob novem letu 
zavarovalna podjetja gasilnim društvom, banke in 
denarni zavodi organom javne varnosti, poštnim 
uslužbencem i. dr. 

8.) Prejemki članov upravnega in nadzorstve
nega odbora v obliki tantiem, dnevnic in drugih na
grad se ne smejo jemati v poštev kot izdatek, ne 
glede na' to, kako in s kakšnim imenom se izplaču
jejo. Temu dosledno niso te tantieme, dnevnice in 
druge podobne nagrade zavezane uslužbenskemu 
davku iz člena 96. v zvezi s predpisom po členu 89. 
zakona. 

Taki izdatki se tudi ne smejo jemati v postov pri 
inozemskem podjetju, ki ga pnedstavlja tukaj njegova 
podružnica, agentura itd., ne glede na to, ali izpla
čuje podružnica, agentura itd. neposredno take 
vsote v obliki tantiem ali nagrad članom upravnega 
in nadzorstvenega odbora ali pa izroča v ta namen 
svoj dobiček centrali v inozemstvu. 

Tantieme ostalih uslužbencev podjetja se ne jem
ljejo v poštev kot izdatek, če niso vnaprej dogovor
jene. Dogovorjene tantieme uslužbencev (po statutih 
ali po specialnih pogodbah) so odbijajo ob ugotav
ljanju davčne osnove, ker so zavezane uslužben
skemu davku (člen 96.). 

9.) Odpisi ali vnosi (dotacije) v rezervne fonde 
se smejo izvrševati davka prosto samo v primerih 

člena 83., točk 7.), 8.) in 9.). Odpisi ali dotacije fon
dov v drugo namene spadajo v davčno osnovo. 

10.) Za odškodnino za pomožne rove po točki 10.) 
člena 82. se smatra odškodnina, ki jo plačuje rud
niško podjetje drugemu sosednjemu za dovolitev, 
da se otvori skozi njegov rudni prostor pomožni 
podkop, okno ali oddušek za prepih in da se izve
dejo povsem potrebna pota in vodovodi na površini. 

Za odškodnino za storitve se smatra tudi plače
vanje sosednjemu rudniškemu podjetju za pomoč ob 
nezgodah v podjetju. 

Za dohodke rudniških podjetij iz naslova rud
ničkih služnosti (servitutov) se smatrajo dohodki od 
odškodnine za ukoriščanje različnih nuLniških na
prav drugega podjetja (mostov, poti, .podkopov, 
rovov itd.). 

11.) Za povečavo imovine se smatra tako porast 
imovine v zmislu pomnoževanja imovinskih pred
metov (n. pr. zaradi nakupa novega zemljišča, zi
danja zgradb iz tekočega dohodka) kakor tudi po
večava v zmislu razširitve podjetja: n. pr. vlaganje 
dohodka v nove investicije, za melioracije, prav tako 
pa tudi za izplačevanje dolgov podjetja. Potem
takem se smatrajo vsi izdatki, ki se uporabljajo v 
te namene ali ki so v zvezi z njimi, za razhodke 
za povečavo imovine ter se morajo vnesti v davčno 
osnovo. -

Ce se izdatki' za povečavo imovine ne pokrivajo 
и tekočih dohodkov, ampak se uporabljajo zanje 
vsote osnovne ali najete glavnice ali že obdavčenih 
rezervnih fondov, ne spadajo uporabljene vsote v 
davčno osnovo. 

Tako n. pr. se vsi razhodki, omenjeni v drugem 
odstavku te točke, če so pokriti iz glavnice, ne 
dodajajo čistemu dobičku po bilanci. 

Razhodki za nabavo novih strojev v breme amor
tizacijskega fonda se dodajajo, kolikor preseza taka 
nabava vsoto tega fonda v breme tekočih dohodkov, 
čistemu dohodku. Ce je n. pr. star stroji, ki mu 
znaša prvotna vrednost 100.000 Din, amortiziran do 
polovice, a kupi podjetje nov stroj za 120.000 Din, 
ne da bi angažiralo kredit ali dele lastne razpoložne 
glavnice, pomeni to, da je 70.000 Din uporabljenih 
iz tekočega dohodka, in ta vsota se mora dodati 
čistemu dobičku po bilanci 

Vsote za poravnavanje dolgov, uporabljane Iz 
tekočih dohodkov, se dodajajo čistemu dobičku. 

Razhodki za melioracije se dodajajo čistemu do
hodim, kolikor se z njimi povečuje vrednost imo
vino. Ali pa se pojavljajo ti izdatki kot tekoča po
pravila (za nujno vzdrževanje) ali kot izdatki za po
večavo vrednosti imovine, o tem se odloči v vsakem 
posebnem primeru po konkretnih razmerah. N. pr.: 
Ce se popleska ograja, streha, se mora to vzeti v po
štev; toda če se zamenja stara ograja, stara streha 
za novo, se smatra to za popravilo, ki povečuje 
vrednost imovine, in razhodki zanjo se dodado či
stemu dobičku po bilanci. 

K členu 83. 
V tem členu so našteti dohodki, ki se odbijajo 

od dobička po bilanci, kolikor so kot dohodki iz
kazani v računu. Taki dohodki utegnejo biti: 

1.) vsote, vnesene kot dohodek od presežka, pri
dobljenega ob izdaji novih delnic po tečaju nad 
nominalno vrednostjo (ažija), ker predstavljajo samo 
povečavo glavnice, ki se vlaga v podjetjje ter ni 
v nikakršni zvezi z njegovimi tekočimi posli; 

2.) ker je bil dobiček v predhodnem poslovnem 
letu že prej obremenjen z davkom, se zaradi tega 
ne smejo vnesti prenosi dobička iz predhodnega po
slovnega leta v davčno osnovo, ampak treba jih 
je odbiti od skupnoga dobička po bilanci nasled
njega teta; 

3.) da se prepreči dvojna obdavčitev istega do
hodka, ki je obremenjen z drugo davčno obliko in z 
družbenim davkom, določa zakon, da se mora odbiti 
dohodek onih predmetov, ki so zavezani kakšni 
drugi davčni obliki ali ki uživajo (kakor nove zgrad
be) začasno davčno olajšavo (po členu 37., II.), od 
dobička po bilanci v znesku, ki služi za osnovo od
meri davka po dotični davčni obliki. Za take do
hodke se smatrajo dohodki od zemljišč in zgradb, 
prav tako pa tudi prejete dividende domačih del
niških družb. 

Seveda ima odbitek teh dohodkov za posledico, 
da se davki, plačani na te dohodke, ne smejo vra
čuniti v režijske stroške podjetja, ker bi Ml s tem 
dobiček podjetja dvakrat zmanjšan. Ce ima n. pr. 
delniška tvornica za sladkor zemljišče, na katerem 
sadi peso, s katastrskim čistim dohodkom 6800 Din 
in znaša njen dobiček po bilanci 60.000 Din, se sme 
zmanjšati dobiček po bilanci samo za 6800 Din. Ce( 

pa znaša plačani davek na dohodek od tega zem
ljišča z dokladami samoupravnih teles vred 906 Din, 



121. 836 Letnik X. 
se mora dodati ta vsota dobičku po bilanci, če je 
vnesena v razhodke podjetja. 

Dohodek od zemljižč in zgTadb se odbija od či
stega dobička podjetja ne glede na to. ali se ukori-
ščajo zemljišče in zgradbe v lastni režiji ali pa se 
oddado v zakup. Za zemljišče se odbije znesek ka
tastrskega čistega dohodka,. Za zgradbe, najsi služijo 
samo za potrebo podjetja ali se oddado celoma ali 
doloma v zakup, se odbije vsota, ki jo je določilo 
davčno oblastvo (odnosno davčni odbor) kot davčno 
osnovo zgradarine. 

Če so bile nepremičnine v lasti podjetja samo 
nekaj časa v letu, se prizna odbitek sorazmerno s 
časom posesti v dotičnem letu. 

Razen dohodka od zemljišča in zgradb se od
bijajo od dobička po bilanci tudi vsote prejetih 
dividend, toda samo domačih delniških družb, ne 
glede na to, ali so te družbe zavezane družbenemu 
davku aH pa so ga oproščene. Dividende, prejete 
iz inozemstva, najsi bi imele dotične družbe regi
strirano zastopništvo ali nepremičnine v kraljevim, 
so ne odbijajo od dobička, razen če se dokaže, da 
se plačuje na te dohodke neposrednji davek v ino
zemstvu in če velja reciprociteta. 

Davek na rente plačujejo podjetja »amo kot dr
žavni inkasanti ob izplačevanju obresti in rent 
(člon 71. zakona). V tem primeru imajo pobrane 
vsote davka, če jih je pobralo podjetje, značaj pre
hodnih vsot, ki ne vplivajo na čisti dohodek. Ce pa 
podjetja ne pobirajo tega davka od svojih upnikov ob 
izplačevanju ali obračunavanju obresti in rent, am
pak obračunavajo davek v breme svojih dohodkov, 
se ne smatrajo pobrane vsote davka za režijske stro
ške podjetja ter se morajo vnesti v davčno osnovo. 

4.) Med obresti, oproščene davka na rente, spa
dajo: obresti od hranilnih vlog pri poštni hranilnici 
in pri vseh zadrugah, navedenih v členu 76., toč
ki 7.), ki so oproščene družbenega davka (člen 63. 
točka 4.), kakor tudi obresti od državnih in drugih 
posojil, lei so oproščene davka na rente po veljav
nih specialnih zakonih (člen 63., točka 6.). 

Posebno je treba paziti, da niso po zakonu opro
ščene davka obresti (člen 60., tretji odstavek), ki 
jih plačujejo dolžniki v kraljevini inozemskim upni
kom. Od takih obresti morajo dolžniki, odnosno 
osebe, zavezane družbenemu davku, odtezati in pla
čevati državni blagajni davek na rente (člena 71. 
in 72.). 

5.) Točka 5.) člena 83. zakona je jasna. 
6.) Neizterljivost terjatev mora biti davčnemu 

oblastvu konkretno in individualno obrazložena. 
Take terjatve se morajo, če in kolikor se pozneje 
izterjajo, izkazati v bilanci kot dohodek. 

7.) Zakon dovoljuje, da se uvažujejo ob ugotav
ljanju davčne osnovcvsote, ki so v bilanci odpisane 
ali vložene v posebne rezervne fonde, kot zmanjšava 
vrednosti predmeta in izgub na substanci. 

(1) Iz te odredbe zakona izhaja, da za samo 
vprašanje odbitka za amortizacijo nima pomena, 
na kakšen knjigovodstveno-tehničen način se zmanj
šuje imovinska vrednost, ki je izkazana v bilanci: ali 
z odpisom za zmanjšavo vrednosti predmetov nepo
sredno v investicijskem poslovnem računu ali pa s 
posrednjim rezerviranjem, t. j . vnosom dotične vsote 
v poseben rezervni fond, določen za dotični namen. 
Paziti je treba, ali uporablja podjetje v enem poslov
nem letu za isti predmet morda oboje postopanje, 
t. j . odpis v poslovnem računu samem in vnos v 
rezervni fond. Kjer se to ugotovi, se sme priznati 
samo ena zmanjšava vrednosti. (Če znaša n. pr. v 
aktivah bilance vrednost strojev 100.000 Din, se sme 
izvršiti odbitek: a) ali z zmanjšavo te vrednosti v 
aktivnem računu strojev vsako leto z določeno 
vsoto [n. pr. z 10 ft] ali pa b) tako, da ostane vred
nost strojev v računu strojev brez izpremembe; v 
pasiva pa se vloži vsako leto v poseben rezervni 
fond za zmanjšavo vrednosti strojev vsota, name
njena za kritje letne izgube na vrednosti strojev. V 
prvem primeru bi znašal odpis vsako leto po 10.000 
Din [če se ne računi vrednost materiala po poteku 
amortizacijskega roka] ter bi se zmanjšala vrednost 
strojev vsako leto za to vsoto. V dragem primeru bi 
se povečal omenjeni posebni rezervni fond vsako leto 
za 10.000 Din [vrednost v aktivah pa ostane ista]). 

(2) Če se dohodek rezervira, zahteva zakon, da 
morajo biti dotični fondi namenjeni za pokrivanje 
izdatkov in izgub točno označenih vrst, t. j . biti mo
rajo posebni za vsak dotični namen (n. pr. račun za 
amortizacijo strojev, račun za amortizacijo zgradb, 
-ki niso zavezane zgTadarini itd.), da more davčno 
oblastvo iz njih jasno videti ne samo višine, ampak 
tudi vrsto in poved rezerviranja. Namen rezervnega 
fonda se more dokazati s statuti, s sklepom glavne 
skupščine, s sklepom upravnega odbora ali z ugoto

vitvijo iz letnega poročila, ki ga je sprejela glavna 
skupščina (občni zbor). 

(3) Zakon dovoljuje odpis zaradi zmanjšavo vred
nosti fizičnih predmetov, in sicer: zgradb, strojev, 
mrtvega in živega inventarja in substance, katerih 
obraba je neposrednja in redna posledica temu, da 
se ukoriščajo ti predmeti v poslovanju podjetja. 
Piazen fizične obrabo predmetov se utegne pojaviti 
v konkretnih primerih zmanjšava njih vrednosti iz 
drugega povoda (n. pr. nova tehnika v proizvajanju), 
toda ta mora biti evidenten. 

(4) Zakon dovoljuje tudi odpise zaradi drugih 
izgub, če so izrazito poslovnega značaja. 

Taki primeri se pojavljajo takoj pri likvidnem 
delu imovine (efektih, storjenem blagu, materialu 
itd.) zaradi izgube v teži, zaradi kvarjenja, razsipa
nja fabrikatov, sirovin ali materiala, ker se niso 
prodali o pravem času ali ker se fabrikat slabo raz-
pečava in se ne da več vnovčiti. Vendar pa se v 
praksi take izgube knjigovodstveno uvažujejo re
doma že ob letnem inventariziranju imovine; potem
takem se zanje ne ustanavljajo redoma posebni fondi. 

Praktično pa utegne vendarle nastati tak primer 
izrednega odpisa, če se ugotovi ob inventariziranju, 
da se je zaradi specialno neugodnih razmer pokvaril, 
izgubil itd. mnogo večji odstotek, nego ga je po na
vadi pričakovati po poslovnih izkušnjah. To je treba 
konkretno, redno gospodarski vpoštevati z izred
nim odpisom, ker to zahteva činjenica poslovne 
izgube, ki je že nastala. Toda če in kadar se izve
dejo take izgube knjigovodstveno z odpisom, se ne 
sme dovoliti obenem in iz istega naslova tudi rezer
viranje dotične nižje %Tednosti ali njenega dela. 

(5) Vrednost onih predmetov, ki se s poslo
vanjem ne obrabljajo: kakor samostalno ali zazidano 
zemljišče ali vrednost, vložena za odkup firme pod
jetja, izgube na nepremični imovini ali glavnici, 
provzročene z dogodki, ki niso v neposrednji zvezi 
s posLovanjem podjetja (kakršne so izgube zaradi 
požara, poplave i. dr.), se ne smejo odbijati od či
stega dobička. 

(6) Zakon prepoveduje uvaževanje odpisa ali re
zerviranja zaradi zmanjšave vrednosti onih zgradb, 
ki so zavezane davku na dohodek od zgradb kakor 
tudi onih, ki uživajo začasno olajšavo po členu 37., 
II., zaradi tega, ker je v davčnem postopanju zgra
darine že vzeta v poStev z zakonom dovoljena po
vprečna vsota zaradi stroškov za vzdrževanje, upra
vo in amortizacijo zgradbe po odredbah člena 36. 
zakona. 

(7) Za zmanjšavo vrednosti se smatra razlika 
med vrednostjo dotičnega predmeta v začetku po
slovnega leta in njegovo zmanjšano vrednostjo na 
koncu tega leta. 

Amortizacija se vrši na podstavi nabavne cene 
in časa, kolikor more služiti predmet poslovnemu 
namenu; pri tem se vpošteva tudi cena, ki se dobi, 
ko se predmet izloči iz eksploatacije. 

(8) Pojem izgube na substanci se pojavlja v 
davčni praksi največ pri podjetjih, katerih značaj 
poslovanja provzroča postopno izčrpovanje sub
stanco same, kakršna so rudniška podjetja, kameno
lomi, kopanje ilovice itd. Pri takih podjetjih na
stajajo med poslovanjem izgube s tem, ker se sub
stanca sama (notranjost, osrčje zemljišča), na kateri 
tudi počiva namen poslovanja, postopno zmanjšuje 
z izkopavanjem. 

Iz tega izhaja, da je obsežena v letnem kosma
tem dohodku takega podjetja tudi odškodnina za 
oni del glavnice, vložene v rudnik, ki se ujema s 
količino substance, izkopane v poslovnem letu, in 
da je treba vrednost te odškodnine izločiti, da -e 
dobi čisti dohodek. V tem zmislu se sme smatrati 
rudno blago za založišče sirovin, katerih zaloge se 
po malem črpajo, ne da bi jih bilo mogoče nado
meščati, in za katerih nabavo se je izdala nekoč 
izvestna vrednost. 

Če se izkoplje n. pr. v enem poslovnem letu iz 
takega založišča rudnega blaga petdeseti del nje
gove prvotne zaloge, se sme reči, da se je izdal v 
tem letu za nabavo sirovin prav tako petdeseti del 
prvotno plačane nabavne cene. Vrednost rudnih za
log se je zmanjšala torej po poteku tega poslovnega 
leta za eno petdesetino in potemtakem se sme tudi 
kot redni odpis vknjižiti ena petdesetina nabavne 
cene. Če se izkoplje v drugem poslovnem letu dvoj
na količina substance, so se zmanjšale zaloge zalo
žišča v tem letu za dve petdesetini, kar je enako 
V25 prvotno razpoložne zaloge, in potemtakem se 
ne more davčnopravno nič oporekati, če se odpiše v 
tem letu 1/33 prvotne nabavne cene. Ali in koliko se 
je med tem vrednost substance sama po sebi izpre-
menila v čemerkoli, to je davčnopravno brez po
mena. Odločilno je davčnopravno za priznanje od
pisa samo to, da je odpisna kvota proti nabavni 

vrednosti v istem razmerju kakor količina substance, 
ki je bila izkopana v dotičnem času. Iz tega izhaja, 
da se mora ravnati kvota, odpisana za zmanjšavo 
(izgubo) substance, po nabavni ceni celokupne kapa
citete (količino rudnega blaga) in po letnem gospo
darskem delovnem načrtu. 

To odpisovanje, odnosno vlaganje v rezervni 
fond, dovoljuje zakon o neposrednjih davkih v čle
nu 83., točki 7.), in v členu 54., točki 5.). 

Praktično je velike važnosti vprašanje, kaj naj 
služi za osnovno vrednost, po kateri se sme izvrše
vati odpisovanje, odnosno rezerviranje. Namen vsa
kemu davčno prostemu odpisu je, izvestno vlogo 
(investicijo) glavnice v poslovanju ohraniti narod
nemu gospodarstvu. 

Zakon razkriva v členu 83.. poslednjem stavku, 
to svoje stališče indirektno tudi v odredbi, da ne 
smejo biti rezervni fondi po točki 7.) večji od vsote, 
ugotovljene kot vrednost predmeta po bilanci. Pre
sežek, ki se pokaže preko tega v rezervnem fondu, 
se smatra načelno in davčno za dobiček, ki povečuje 
imovino samo. Temu dosledno je osnovna vrednost, 
po kateri se sme izvršiti odpis zaradi izgube sub
stance, nabavna cena ali vrednost izdatkov, da se 
substanca otvori ali da je moči priti do nje. 

Zakon oznamenuje to ceno ali te izdatke v с1з-
nu 54. z izrazom: «glavnice, vložene v rudnik,» ter 
postavlja obenem zahtevo, da se mora višina te glav
nice (torej nabavne cene, odnosno izdatkov za otvo
ritev rudnika) konkretno dokazati. 

Ker taki odpisi po dosedanjih đavčnih zakonih 
niso povsod davčno priznani ali poedina podjetja 
niso knjigovodstveno niti vršila odpisov zaradi iz
gube substance, je treba paziti, kako in koliko naj 
so taki odpisi davčno praktično uvažujejo po no
vem zakonu. Če podjetje vrši take odpise, se mora 
uvesti dokazovanje o prvotno vloženi glavnici, po
tem o prvotni količini rudnega blaga in o količini 
doslej že izkopanega rudnega blaga. Če se ugotovi 
s takim postopanjem, da se je z izkopanimi koli
činami rudnega blaga že nadomestila vrednost vlo
žene glavnice, se ne uvažujejo odpisi v takem pri
meru niti po novem zakonu. Če pa je ostal del vlo
žene glavnice še neamortiziran, se dovolijo odpisi, 
odnosno rezerviranja, toda samo do višine še ne
amortizirane kvote vložene glavnice. 

(9) Ko se uvažujejo odpisi in rezerviranja, не 
smejo jemati v poStev samo oni zneski izgub in 
zmanjšave vrednosti, ki so se pojavili v dotičnem 
poslovnem letu ali v katerem so nastale razmere, iz 
katerih je moči zanesljivo sklepati, da se to izgube 
brezdvomno dogode. 

Odpis zaradi amortizacije istega predmeta neko-
likokrat pod različnimi nazivi in računi se sme vzeti 
v poStev samo enkrat (n. pr. če se izvrši v investi
cijskem računu odpis, obenem pa vkrijiži vrednost 
odpisa v breme režijskih stroškov zaradi popravila 
istega predmeta). 

(10) če učini podjetje razen odpisa za amortiza
cijo izdatke za popravilo istega predmeta, je ne
izogibno treba vsakokrat ugotoviti, ali niso taki 
razhodki taki, da bi se z njimi povečala vrednost 
onega predmeta, za katerega se vrši tudi amortiza
cija. V tem primeru veljajo predpisi k točki 11.) 
člena 82. tega zakona; po višini vsote, vložene v 
tako popravilo, pa se odbije od dobička po bilanci 
isti odstotek za amortizacijo, ki se odbije za vred
nost istega predmeta po bilanci. 

Če se kupi nov stroj namesto starega, ki je po
stal neraben pred potekom amortizacijskega roka, 
se vzame v poštev kot razhodek ves neamortizirani 
del njegove vrednosti, od katere se odšteje vrednost 
materiala. 

8.) Vnos (dotacija) v pokojninski fond za na
meščence podjetja se vzame v poštev ob ugotav
ljanju davčne osnove, če obstoje posebna pravila za 
upravljanje tega fonda. 

V davčno osnovo se tudi ne vnašajo obvezni iz
datki za zavarovanje zoper bolezen, ob onemoglosti, 
starosti, smrti in zoper nezgode v višini, določeni z 
zakonom o zavarovanju delavcev. Izdatki te vrste, 
določeni s pogodbo, so uvažujejo, ker ni zakonskih 
odredb, v višini, določeni z dotično pogodbo. Prav 
tako se uvažujejo tudi vnosi v bratovske skladnice 
in vsi drugi vnosi, ki jih je rudniško podjetje zave
zano dajati po zakonu ali pogodbi. 

9.) Premijske rezerve pri življenskem zavaro
vanju se pojavljajo v bilancah z nazivom: «rezervna 
premija» (matematična rezerva, premijska rezerva) 
ali pa z nazivom: «prenosna premija» (fond pre
nosne premije). 

a) Rezervne ртегшје sestoje iz premij, vplačanih 
za zavarovanje izplačila zavarovanih vsot v določe
nem roku. Kot ta premija so odvaja, kolikor ni dolo
čeno s posebnim zakionom kaj drugega, povprečno. 
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80% premij, skupno vplačanih v poslovnem, .letu 
po odbitku pozavarovanja, in tolik znesek so mora 
odbiti od davčne osnove, odnosno priznati za dota
cijo rezorvni premiji. N. pr.: Če jo prejela zavaroval
na družba v letu 1929. kot premije po policah za živ-
ljensko zavarovanje vsoto 5,000.000 Din, od katero 
je pripadlo na pozavarovanje 2,000.000 Din, pripada 
od ostanka 3,000.000 Din kot dotacija rezervni pre
miji - - - ~ ' X 80 = 2,400.000 Din, ki ne spadajo v 
davčno osnovo, a se pojavljajo v računu izgube in 
dobička, kot razhodek in v računu izravnave (bilanci) 
kot pasivna dotacija rezervni premiji na koncu mi
nulega .leta;' prebitek v znesku (^J5Q°" X 20) = 
= 600.000 Din pa se mora vračuniti v družbeni do
hodek. 

b) Prenosna premija sestoji iz premij, ki pri
padajo naslednjemu poslovnemu lotu, a so pobriuie 
v tekočem poslovnem letu. N. pr.: Če je prejela za
varovalna družba v letu 1929. po'odbitku pozavaro
vanja kot premija po policah 7,a življensko zavaro
vanje vsoto 3,000.000 Din, v kateri so obsežene tudi 
pobrane premije za leto 1930. v znesku 300.000 Din, 
se izkaže ta vsota v računu izgube in dobička kot 
razhodok, v računu izravnave (bilanci) pa kot pa
sivna dotacija prenosni premiji na koncu minulega 
leta in vsa ta vsoUi (300.000 Dni) se mora odbiti od 
davčne osnove. 

Premijske rezerve pri zavarovanju zoper požar, 
elementarne škode in vseh drugih vrstah zavarovanja 
se pojavljajo v. bilancah najpogosteje z nazivom: «pre
nosna premija» (redkeje z nazivom: «rezervna pre
mija, rezerva za neugasle razlike, rezerva za ne
izplačane škode») ter sestoje iz vplačila njih premij 
po odbitku pozavarovanja, da so zavaruje izplačilo 
škod in da se prenesejo premije, pobrane med 
letom, na račun naslednjega leta. Kot ta premija so 
odvede, kolikor ni določeno s posebnim zakonom 
kaj drugoga, največ 40 % premij, skupno vplačanih 
v poslovnem letu, po odbitku pozavarovanja in tolik 
znesek se mora odbiti od davčne osnove, odnosno 
priznati za dotacijo prenosni premiji. N. pr.: Če je 
prejela zavarovalna družba v letu 1929. kot premije 
]x> policah za zavarovanje zoper požar vsota 
3,000.000 Din, od katere je pripadla kot pozavaro
vanje vsota 1,000.000 Din, pripade od ostanka 
2.000.000 Din, ki se izkazuje v računu izgube in 
dobička kot razhodek in v računu izravnave (bilan
ci) kot pasivna dotacija prenosni p'remiji na koncu 
minulega leta, kot dotacija prenosni premiji največ 

C—"TOT"*"") = 8 0 0-000 Din, ki ne spadajo v davčno 
c*novo; prebitek ^ Ц ^ ) = 1,200.000 Din pa 

se mora vračuniti v družbeni dohodek. 
Tudi obresti takih rezervnih fondov se odbijajo 

po prednjem zakonskem predpisu od davčne osnove. 
Med te obresti spadajo samo one, ki pripadajo re-
aervni premiji (matematični rezervi), in sicer samo 
pri življenskcm zavarovanju, ker so dodajajo po na
vadi, koncem vsakega leta, na znesek rezervne 
premije obresti največ 4 % do 5 % za okrepitev te 
rezerve. Potemtakem s« računijo vse ostale vrste 
obresti, ki jih prejema družba, v družbeni dohodek 
ter so zavezane plačevanju družbenega davka. 

Vse spredaj naštete vrsto premijskih rezerv ka
kor tudi obresti takih rezervnih fondov se uvažujejo, 
ko se ugotavlja davčna osnova, dokler se ne upora
bijo te vsoto v druge namene. Da morejo davčna 
oblastva to kontrolirati, morajo izkazati zavarovalne 
družbe v računu izgube in dobička za vsako po-* 
slovno leto vse vrste premijskih rezerv iz minulega 
leta kot dobiček (dohodek) po bilanci tekočega po
slovnega leta; vse dotacije tem premijiam iz dohod-
Ika za tekoče poslovno leto pa morajo izkazati kot 
dolg (pasiva) v bilanci za to leto. 

10.) Terjatve od zavarovanja, prijavljene pri za-
rarovalnih podjetjih in priznane, toda še ne porav
nane, se prav tako odbijajo od davčne osnove. Te 
•rete terjatev (odnosno dolgov podjetja) se pojav
ljajo v bilanci in v računu izgube in dobička po 
»avadi z nazivom: «rezerve za izplačilo škode (re
zervne škode)», v katere spadajo vse vsote po vseh 
vTstah zavarovanja, ki' so bile prijavljeno v poslov
nem letu, ki pa njih izplačila niso bila izvršena niti 
do konca istega leta. Te terjatve se izplačujejo v 
naslednjem letu najpogosteje po specialnem računu 
Skodc. Na koncu tega leta se izkažejo vsote rezerve 
aa izplačilo škode v bilanci kot dohodek in razlika, 
mod tem računom in računom škode izkazuje vobče 
iegubo ter more samo v poedinih primerih izkazati 
dobiček. 

11.) I. Po zakonskem pravilu se uvažuje ob ugo
tavljanju davčne osnove (t. j . ne spada v davčno 
•snovo) vsaka izguba in vsak izdatek, ki se učini 
T breme že obdavčenega fonda. 

Da je moči to zakonsko normo praktično tudi 
pravilno pojmiti in pravilno izvesti, je treba vedeti, 
da obstoje fondi (depoziti): 

(1) ki so že v celoti obdavčeni, odnosno so 
oproščeni davka; 

(2) ki so v celoti neobdavčeni; in 
(3) ki so mešani, t. j . deloma obdavčeni, deloma 

pa neobdavčeni.. 
Poleg prednjega razlikovanja fondov je treba 

konkretno vselej šo ugotoviti: 
a) ali je trošenje (pokrivanje izgube, izdatka) iz 

kateregakoli prednjih fondov tako, da bi se moralo 
vzeti v poštev (t. j . ne vnesti v davčno osnovo) 
tudi, če bi se vršilo iz tekočih dohodkov poslovnega 
leta; 

b) ali je trošenje (pokrivanje izgube, izdatka) iz 
kateregakoli prednjih fondov takega značaja, da se 
ne bi vzelo v poštev (t. j . da bi se dodalo davčni 
osnovi), če bi se vršilo na račun tekočih dohodkov 
poslovnega leta. 

Ad a). Če se vrše trošenja, omenjena pod 
točko a): 

(1) iz fonda, povsem obdavčenega ali povsem 
oproščenega od davka (n. pr. uradniški pokojninski 
fond), je jasno, da se ob določanju davčne osnove 
ne s moj o vnesti vanjo; 

(2) iz povsem neobdavčenega fonda, se ne jem
ljejo v poštev ob ugotavljanju davčne osnove, t. j . : 
kot že vnesena v (obči poslovni, račun) račun izgube 
in dobička se morajo priznati za trošenje, ki ni za
vezano davku; 

(3) iz mešanega fonda, se morajo proporcionalno 
porazdeliti po razmerju obdavčenega in neobdav
čenega dola fonda in v poštev se mora vzeti oni 
del, ki odpada na obdavčeni del fonda. 

Ad b). Če se više trošenja, omenjena pod toč
ko b) (kakor n. pr. nagrade, darila, izplačila divi
dend in vobče vsi davku zavezani izdatki): 

(1) iz fonda, povsem obdavčenega ali povsem 
oproščenega od davka, ne vplivajo nikakor na ugo
tovitev davčne osnove, t. j . ne smejo se dodati do
bičku po bilanci; 

(2) iz povsem neobdavčenega fonda, se morajo 
redoma v celoti naknadno obdavčiti, t. j . vnesti v 
davčno osnovo; 

(3) iz mošanega fonda so morajo proporcionalno 
porazdeliti po razmerju obdavčenega in neobdav
čenega dela fonda in vnesti se morata v "davčno 
osnovo oni del, ki odpada na obdavčeni del fonda, 
in oni del, ki odpada na neobdavčeni del fonda. 

(Zgled trošenja iz mešanega fonda: Ustanovljen 
je izvesten rezervni fond 100.000 Din, v katerem je 
obseženih 20.000 Din obdavčenih in 80.000 Din ne
obdavčenih rezerv. Iz tega fonda naj pokrije podjetje 
izgubo 10.000 Din. Ta vsota se mora najprej po
razdeliti eorazmerno z obdavčenimi in neobdavče
nimi rezervami (x : 10.000 = 20.000 :100.000); po
temtakem odpade od 10.000 Din na obdavčene re
zerve znesek 2000 Din, na. neobdavčene pa znesek 
8000 Din. če gre sedaj konkretno za to, da se po
krije izguba, ki se tudi davčno uvažuje, se znesek 
2000 Din izvzame iz davčne osnove. Če gre za iz
gubo ali izdatek, ki se vobče ne uvažuje, se vnese 
znesek 8000 Din v davčno osnovo.) 

П. Davčno oblastvo druge stopnje mora imeti 
v evidenci stanje rezervnih fondov vsakega pod
jetja, zavezanega družbenemu davku, kakor tudi 
njih porazdelitev na obdavčene, neobdavčene in me
šane fonde. 

Iz te evidence mora biti razvidno, kako se je 
postopalo ob odmeri davka, odnosno ob ugotavljanju 
davčne osnove z izpremembami, ki so nastale med 
letom v stanju dotacij, odnosno trošenju rezervnih 
fondov. 

Ko se otvarja prva evidenca rezervnih fondov, 
ugotovi in okategorizira davčno oblastvo ob od
meri družbenega, davka za leto 1929. (kolikor ne 
more ugotoviti sâmo iz dosedanjih davčnih odmernih 
aktov) obstoječe rezervne fonde po medsebojnem 
pojasnilu z davčnim zavezancem. 

Tako ugotovljeno stanje fondov se mora proti 
potrdilu priobčiti davčnemu zavezancu. 

III. Davčno oblastvo druge stopnje mora strogo 
paziti na prednja navodila in na voditev točne evi
dence o upravljanju rezervnih fondov ter ne sme po
zabiti, da gre vprav tu za važne fiskalne koristi ?n 
da se utegnejo pojaviti kakršnekoli opustitve te vrste 
jako pogostoma šole, ko mine doba zastaranja, po-
gostoma čez desetletja, (kakor ob likvidaciji). 

Dolžnost generalne direkcije davkov je, ko pre
gleduje poslovanje davčnih oblastev druge stopnjo, 
posebno • paziti na to, v kakšnem stanju so agende 
to evidence, ali se vrši evidenca pravilno, in morajo 

po potrebi poučiti referente o tem poslovanju po 
teh navodilih. 

12.) Razen zgoraj navedenih odbitkov (točke 1. 
do 11.) se priznavajo za izdatke: 

(1) posrednji davki, takse, carine, davek na po
slovni promet, samoupravne davščine, razen onih, 
ki se nalagajo na družbeni davek, doklade za do
tične zbornice, če so vsi ti faktično plačani in če 
so v zvezi s poslovanjem podjetja. 

Kolikor so državne takse in samoupravne dav
ščine plačane za posle, ki niso v zvezi s posli za 
dosego dobička, ampak za izpremembo ali povečavo 
imovine, se njih znesek ne sme odbiti od davčne 
osnove. N. pr.: Takse, plačane na osnovno ali pove
čano glavnico, za zemljiškoknjižni prenos kuplje
nega posestva itd. se ne smejo odbijati od čistega 
dobička; 

(2) med vrste zavarovanja zoper škodo spadajo 
zavarovanja zoper požar, vlom, tatvino, poneverbo 
i. dr.; 

(3) odbitku so zavezane vse pasivne obresti tako 
od kratkoročnih kakor tudi od dolgoročnih (hipote-
karnih) dolgov, od domačih posojil in od posojil, 
najetih v inozemstvu, in vsi razhodki/ki povečujejo 
višino obresti (provizija, stroški itd.). Semkaj ne 
spadajo obresti za neplačane dospele vsote davka. 
(Glej odredbe o davku na rente, člena 71. in 72.;; 

(4) najemnine, zakupnine in vobče vsi režijski 
stroški za dosego dobička, kolikor niso izvzeti v 
členu 82. zakona, se odbijajo, če se nanašajo na 
poslovno leto, katerega dobiček služi za davčno 
osnovo. Zaradi tega se stroški, ki pripadajo kate
remukoli drugemu letu, ne smejo odbijati od tega 
dobička. 

Razen tega se odbijajo stroški, ki so neizogibno 
potrebni za dosego dobička, t. j . ki so v zvezi s 
poslovanjem in ki so faktično učinjeni. Zaradi tega 
se izdatki za dobrodelne namene, darila itd. kakor 
tudi vsote, rezervirane za pokrivanje takih izdatkov, 
ki niso še izvršeni, ne smejo odbijati od čistega do
bička. 

Za režijske stroške se smatrajo zlasti plače in 
doklade uradnikov in nameščencev, kurjava, raz
svetljava, pisarniške potrebščine, poštni, telefonski 
in telegrafski stroški, potrošni material pri industrij
skih podjetjih (premog, drva, mazivo), stroški za 
vzdrževanje zgradb in prostorov, namenjenih za po
slovanje podjetja, in stanovanja uslužbencev in de
lavcev, če se s tem ne povečuje vrednost imovine, 
in če so te zgradbe oproščene plačevanja davka 
(zg-radarine), stroški za vzdrževanje živega in 
mrtvega inventarja, za nabavljanje materiala za 
proizvajanje, sodni stroški i. dr. 

13.) Iz odredbe poslednjega odstavka v členu 83. 
zakona izhaja, da mora davčno oblastvo druge stop
nje, ki ugotavlja davčno osnovo za družbeni davek, 
kontrolirati višino izkazanih odpisov za amortiza
cijo, da ni večja nego običajna, odnosno dovoljena 
višina, za katero se zmanjšuje vrednost predmeta in 
izgube. V dvomljivih primerih sme zahtevati po po
slednjem odstavku člena 108. pojasnilo davčnega 
zavezanca in, če njegovo pojasnilo ni zadostno, sme 
zahtevati mnenje treh izvedencev ter po njih sklepu 
znižati ali usvojiti izkazane vsote odpisa. 

Izvedence odrejajo: enega davčno oblastvo iri 
drugega davčni zavezanec; tretjega kot predsednika 
pa izvolita ta dva. Če se ne zedinita, določi pred
sednika pristojna zbornica; če obstoji več zbornic, 
ga določi ona (industrijska ali trgovska) zbornica, 
ki bolj ustreza poslovanju podjetja. 

Rezervni fondi pod točko 7.) ne smejo biti večji 
od vsote, določene v bilanci kot vrednost dotičnih 
predmetov. 

Da more davčno oblastvo kontrolirali stanje teh 
fondov, morajo biti ti fondi ne samo namenjeni' za 
pokrivanje izdatkov in izgub točno označene vrste 
(točka 7. člena 83.), ampak v poslovnih knjigah 
podjetja mora obstajati za vsak dotični fond pose
ben konto (račun), iz katerega je razvidno, kdaj je 
bil dotični fond ustanovljen in kdaj in s kolikimi 
vsotami so se vršile dotacije. Čim doseže vsota re
zervnega fonda ono vrednost, ki jo je imel dotični 
predmet po knjigah, ko je bil fond ustanovljen, se 
no sme več davčno uvaževati za ta. fond. 

K členu 84. 
1.) Vkljub odredbam členov 81. do 83. dovoljuje 

zakon, da se ne vnaša v davčno osnovo oni del 
dobička (ali ves dobiček), ki se porazdeli med deleže 
zadruge kot presežek. 

To dobroto uživajo samo osebo, omenjene v 
členu 84., pa tudi te samo, če natančno izpolnjujejo 
pogoje v drugem odstavku člena 84. 
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2.) Zakonski pogoj, da se morajo omejiti dotične 
zadruge pri svojem poslovanju izključno na člane, 
je treba umeti tako-le: 

(1) pri nabavljalnih (konsumnih) zadrugah se sme 
razdeljevati od kogarkoli nabavljeno blago samo 
med člane zadruge; 

(2) pri proizvajalnih ali prodajalnih zadrugah se 
sinejo prodajati komurkoli produkti ali predelki 
samo njih članov; 

(3) pri ostalih zadrugah (kreditnih, zdravstvenih, 
gradbenih itd.) se smejo udeleževati prejemanja kre
ditov, participiranja na zdravstvenih institucijah, do
bivanja stanovanj ali zgradb itd. samo člani zadruge; 

(4) zakonski postulat enakega postopanja z vse-
nu zadružniki jo treba umeti tako. da se v zadrugi 
ne sme dajati nobenemu članu večja pravica od one, 
ki jo ima vsak drugi. Vsak zadružnik ima v zadruž
ni skupščini samo en glas. Posest več deležev ne 
daje pravice do več glasov. Če se dajo po pravilih 
zadruge poedmim članom večje pravice nego vsa
kemu drugemu, se taka zadruga ne more koristiti z 
dobroto člena 84. 

•K členu 85. 
Osebe, zavezane družbenemu davku, morajo dati 

davčnemu oblastvu na njegovo pismeno zahtevo 
pismena obvestila kakor tudi specifikacijo poedinih 
postavk v sklepnih računih; drugače jih zadene 
kazen iz člena 138. 

Poleg tega je dana davčnemu oblastvu po čle
nu 85. pravica, da sme odrediti tudi nepoerednji 
vpogled v knjige in račune oseb, zavezanih temu 
davku, ne da bi zahtevalo pristanek od njih (glej 
nasprotno pravico pri pridobnini, člen 120., prvi 
odstavek). 

Za preglede knjig in računov določi davčno ob-
lastvo strokovno veščega državnega uradnika. Ce 
takih ni, se sme določiti za pregled drug privatni 
strokovnjak, ki je pristojno uradno zaprisežen; v 
tem primeru prisostvuje pregledu državni uradnik, 
ki je popolnoma vešč odmeri davka po tej obliki. 

Oni, ki mu je poverjen pregled, mora imeti pis
men odlok za pregled in mora izročiti poleg tega, 
preden začne s pregledovanjem, zavezancu pravilno 
izdano pismeno zahtevo, naj dovoli pregled; v tej 
zahtevi se morajo navesti sankcije, če ne ugodi 
zaEtevi. v 

O izvršenem pregledu in ugotovljenem stanju se 
sestavi zapisnik. (Glej podrobnejša navodila k čle
nu 120. pravilnika o sestavi zapisnika in o činje
ničan, ki se morajo konstatirati v njem.) Ce zave
zanec ne dovoli pregleda, se sestavi o tem kratek 
zapisnik; davčno oblastvo pa ga kaznuje po členu 85. 
ter izvrši odmero na podstavi svojih podatkov. 

Važen je zakonski postulat, da se mora omejiti 
vpogled v knjige samo na ona vprašanja, ki vplivajo 
na pravilen razpored davka. Potemtakem je pre
povedano, razširiti vpogled na vprašanja, dokj-
mente in poslovanje podjetja, ki konkretno niso 
važni za davčno oblastvo. 

K členu 86. 
(Glej odredbe o odmeri v pravilniku k členu 127., 

točko 2. b.) 
V členu 86. je določenih troje vrst družbenega 

davka: a) osnovni davek, b) dopolnilni davek in 
c) minimalni davek. 

I. Osnovni davek se plačuje od davku zaveza
nega dobička (davčne osnove), izračunjenega po 
členih 81. do 84. zakona, in sicer: 

1.) za zadruge iz člena 84. zakona kakor tudi za 
regulativne in mestne hranilnice po davčni stopnji 
10%; 

2.) za industrijska in rudniška podjetja kakor 
tudi za zadruge, ki niso omenjene v členu 84., po 
davčni stopnji 11 %; 

3.) za vsa ostala podjetja po davčni stopnji 12%. 
Ce se 6teče pri istem davčnem zavezancu več 

stopenj, se uporabi samo višja davčna stopnja. Ce 
ima n. pr. industrijsko ali rudniško podjetje posebne 
dućane — založišča — za prodajanje svojih proiz
vodov ali če ima denarni zavod žago, brodarstvo, 
se plačuje osnovni davek po najvišji davčni stopnji 
12 %. 

H. Dopolnilni davek se plačuje od iste davčne 
osnove, ki služi za odmero osnovnega davka. Da se 
določi stopnja tega davka, je treba predhodno iz-
računiti donosnost podjetja. Donosnost se ugotovi 
iz razmerja davku zavezanega dobička (davčna 
osnova) proti vloženi glavnici dotičnega podjetja. 

Za vloženo glavnico podjetja se smatrajo: osnov
na glavnica, vplačana po stanju knjig prvi dan po
slovnega leta, obči rezervni fondi in vsi ostali pravi 
rezervni fondi, izkazani v bilanci, s katerimi pod

jetje svobodno razpolaga, potem dobiček, prenesen 
iz minulega leta, in povečava glavnice, kolikor se 
je vplačala v prvi polovici dotičnoga poslovnega 
leta. 

1.) Prvi element, iz katerega sestoji vložena 
glavnica, je osnovna glavnica. Za osnovno glavnico 
se smatra pri delniških podjetjih in komanditnih 
družbah na delnice vplačana osnovna glavnica, pri 
zadrugah vsota vplačanih deležev zadružnikov, pri 
družbah z omejeno zavezo kakor tudi pri rudniških 
združbah pa temeljna vplačila, odnosno vrednost 
kuksov, vendar v obeh poslednjih primerih z dopla
čili -vred. Za kuks se smatrajo deleži članov Tudni-
ških združb v rudniški imovini. Glase se na ime, iz
daja pa jih Tudarsko oblastvo. 

Ce se osnovna glavnica med poslovnim letom 
poveča (pri delniških družbah in pri komanditnih 
družbah na delnice, ker se izdado nove delnice ali 
ker se poveča vrednost obstoječih delnic; pri za
drugah, ker se vpišejo deleži novih zadružnikov; in 
pri družbah z omejeno zavezo in rudniških združbah, 
ker se pobirajo od družbenikov vplačila) in se vplača 
v prvi polovici poslovnega leta, se doda vsoti 
osnovne glavnice in vstopi z njo vred kot sestavni 
del vložene glavnice. 

Če se poveča osnovna glavnica pri delniških 
družbah in komanditnih družbah na delnice, je brez 
pomena, kako se vrši vplačevanje, ali z vplačili novih 
delničarjev, doplačili starih delničarjev ali iz rezerv
nih fondov samih družb. 

Za osnovno glavnico pri inozemskih podjetjih 
so smatra glavnica, ki jo je družba prijavila obla
stvu za registracijo in protokolacijo firme. Če take 
prijave ni, pa tudi sicer, če se ne more ugotoviti 
višina osnovne glavnice, je treba postopati po na
slednjem odstavku. 

Pri podjetjih, ki nimajo vloženih glavnic, kakršna 
so državna ali samoupravna pridobitna podjetja, za
varovalne družbe po načelu vzajemnosti, inozemske 
družbe, ki niso izkazale glavnice, vnesene v svoj 
obrat v kraljevini, ali ki imajo v kraljevini samo ne
premičnine, se jemlje donosnost z 10 %, t. j . kot 
dopolnilni davek plačujejo 4 % od dobička. 

2.) Drugi element, iz katerega sestoji vložena 
glavnica, so obči rezervni fond in vsi ostali pravi 
rezervni fondi, izkazani v bilanci, s katerimi pod
jetje svobodno razpolaga. Za take fonde (obči in 
pravi rezervni fondi) se smatrajo oni fondi, katerih 
vnosi (dotacije) so po točki 9.) člena 82. in eventual
ni presežki v fondih, ki se postavljajo po točkah 
7.), 8.) in 9.) člena 83., že obdavčeni. 

Razen tega so sestavni del vložene glavnice tudi 
vrednosti, ki so po členu 3. zakona z dne 7. av
gusta 1926. o valorizaciji bilančne vrednosti inve
sticij pravilno ugotovljene pri družbah, zavezanih 
javnemu polaganju računov. 

3.) Tretji element vložene glavnice je dobiček, 
prenesen iz minulega leta, ker je kot neporazdeljen 
med deležnike (delničarje) tudi činitelj pri stvar-
janju dohodkov. 

Ш. Minimalni davek so pobira ali kot začasni 
davek za ' novoustanovljena podjetja (člen 80.) ali 
pa kot definitivni davek. Definitivni minimalni da
vek se pobira v popolnem znesku od onih podjetij, 
ki nimajo davku zavezanega dobička za obdavčitev. 
Ce pa gre za davku zavezan dobiček in znaša osnov
ni davek z dopolnilnim davkom vred manj nego 
1-2 % vložene glavnice, se odmeri znesek, ki ustreza 
minimalnemu davku. 

Ko se izračunavata osnovni in dopolnilni davek, 
se zaokroža davčna osnova na nižjo polno stotinko 
dinarja, t. j . vsi zneski, nižji od stotinke dinarja, se 
ne jemljejo v poštev. 

Ob uporabljanju višje stopnje dopolnilnega dav
ka ne more biti davek večji od davka po najbližji 
nižji stopnji, povečanega za razliko dobička, zairadi 
katerega se uporablja višja davčna stopnja. N. pr.: 
Na dobiček banke 800.500 Din bi znašal dopolnilni 
davek, ker preseza donosnost 8 % vložene glavnice, 
3220 Din. Toda po prednjem pravilu ne sme biti 
večji od. davka, ki odpada po najbližji nižji 3%ni 
stopnji, in to jo 2415 Din, povečanega za razliko 
500 Din, zaradi katere se uporablja višja 4%na stop
nja, tako da bi znašal davek dejanski 2415 + 500 = 
= 2915 Din namesto 3220 Din. 

K členu 87. 
Po odredbi člena 87. se normalna stopnja osnov

nega davka zmanjša, če se ugotovi, da je poslovanje 
zadruge v vsem minulem poslednjem letu popolno
ma ustrezalo pogojem, ki so določeni z zakonom, in 
sicer: a) za višino poslovnih vplačil članov, b) za 
omejitev poslovanja zadrug točno v mejah zakona 
in pravil in e) za vizino obresti, ki jih zadruga računi 
članom. 

K členu 88. 
V členu 88. se določa, kako se porazdeljuje 

skupno odmerjeni osnovni davek kot osnova za 
samoupravne doklade pri podjetjih, katerih uprava 
in podružnice, odnosno ostalo panogo podjetja, niso 
v okolišu ene občine. 

1.) Pri industrijskih in rudniških podjetjih se po
razdeli odmerjeni, osnovni davek tako, da se izloči 
za občino, kjer ima uprava sedež, prvenstveno 20 %, 
ostanek 80 % pa so porazdeli med občino, kjer ima 
uprava sedež, in med občine, kjer so podružnice in 
ostale panoge podjetja, v razmerju njih doseženega 
kosmatega dohodka. Če kje ni kosmatega dohodka 
ali če ga ni mogoče ugotoviti, se izvrši porazdelitev 
ostalih 80 % osnovnega davka za odmero samo
upravnih doklad v dotičnih občinah po razmerju 
osebnih izdatkov za uslužbence in delavce. N. pr.: 
Osnovni davek podjetja znaša 200.000 Din. Centrala 
podjetja je v občini A, podružnice pa so v okolišu 
občin B in C. Ker se kosmati dohodek podjetja ne 
more ugotoviti, se izvrši porazdelitev po osebnih iz
datkih za uslužbence in delavce. Ti znašajo v ob
čini Л 40.000 Din, v občini B 80.000 Din in v ob
čini C 120.000 Din. Prvenstveno se izloči 20 % 
za občino A, kjer ima uprava sedež, v znesku 
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porazdele v razmerju z osebnimi izdatki, pa pripade 
občini A, kjer ima uprava sedež, še: 

(x: 160.000 = 40.000:240.000) = 26.667 Din, 
kar znaša skupaj 66.667 Din. Pri občim B znaša dol 
osnovnega davka (x : 160.000 = 80.000 :240.000) = 
= 53.333 Din. Pri občini C znaša del osnovnega 
davka (x : 160.000 = 120.000; 240.000) = 80.000 
Din. 

2.) Pri podjetjih trgovinskega značaja, denarnih 
zavodih, zavarovalnih družbah in zadrugah, ki niso 
industrijskega značaja, se izloči za občino, kjer ima 
uprava sedež, prvenstveno 50%, ostanek p a s e po
razdeli po predhodni odredbi. 

Glede zavarovalnih združb se smatrajo za njih 
panoge samo njih podružnice, zastopništva in njih 
glavne agenture. Zato se ob porazdelitvi odmerje
nega osnovnega davka ne vpoštevajo vse one ob
čine, v katerih so samo njih agenti, ki vrše zavaro
vanja. 

Za osnovo porazdelitvi osnovnega davka, odmer
jenega zaradi plačevanja samoupravnih doklad' v 
občinah podružnic, zastopništev in glavnih agentur 
zavarovalnih podjetij služijo samo vsoto prejetih či
stih premij od vseh vrst zavarovanja po odbitku 
povrnjenih ртепиј (bonus). 

Če bi se uporabil zgled, naveden spredaj za in
dustrijsko podjetje, na trgovinska podjetja, denarne 
zavode, zadruge, ki niso industrijskega značaja, in 
na zavarovalno družbe ob pogoju, da predstavljajo 
označene vsote plač vsote kosmatega dohodka ome
njenih podjetij ali bonus, bi znašala za zavarovalne 
družbe porazdelitev odmerjenega, osnovnega davka 
zaradi plačila samoupravnih doklad 

za občino A: 
a) 50 % X 200.000. . . . . . 100.000 Din 
b) x : 100.000 == 40.000 : 240.000 . 16.667 Din 

skupaj . . 116.667 Din; 
za občino B: 
x : 100.000 == 80.000 :240.000 . 33.333 Din 

za občino C: 
x : 100.000 = 120.000 : 240.000 . 50.000 Din 

skupaj . . 200.000 Din. 

3.) Če je podjetje mešanega značaja, n. pr. če 
ima denarni zavod še podružnico, ki se bavi z denar
nimi posli, a ima tudi industrijsko podjetje s sede
žem v raznih občinah, se porazdeli osnovni davek 
sorazmerno s kosmatim dohodkom enega in dru
gega podjetja denarnega zavoda s podružnico na eni 
in industrijskega podjetja na drugi strani; potem pa 
se porazdeli del davka za vsako podjetje po pred
pisih za industrijska, odnosno za trgovinska pod
jetja. N. pr.: Če znaša kosmati dohodek .takega za
voda, ki ima podružnico in industrijsko podjetje, 
300.000 Din za posle centrale, 100.000 Din.za posle 
podružnice in za industrijsko podjetje 600.000 Din, 
se porazdeli, ako znaša osnovni davek 20.000 Din, 
osnovni davek po kosmatem dohodku ter znaša: 

za denarni zavod in podružnico: 
(x : 20.000 = 400.000 :1,000.000) = 8.000 Din, 
za industrijsko podjetje: 
(x : 20.000 = 600.000 :1,000.000) == 12.000 Dm, 

skupaj 20.000 Din, 

-\Ш&'-
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Porazdelitev vsot 8000 Din in 12.000 Din je tà-ìe: 
a) od vsote 8.000 Din pripade na 

centralo 50% 4.000 Din; 
od ostanka vsote 4.000 Din pri

pade na centralo 
(x : 4.000 = 300.000 : 400.000) 3.000 Din; 

b) od vsote 4.000 Din pripade na 
podružnico 
(x : 4.000 = 100.000 :400.000) 1.000 Din; 

c) od vsote 12.00Q Din pripade 
centrali 20 % 2.400 Din; 

od ostanka vsoto 9.600 Din pri
pade centrali 
(x : 9.600 = 600.000 : 900.000) Ü.400 Din; 

č) industrijskemu podjetju pripade - 3.200 Din; 
skupaj 20.000 Din. 

4.) V vsoto osebnih izdatkov za uslužbence in 
delavce se vračunavajo vsa, izplačila, omenjena v 
točki 1.) člena 89. tega zakona. 

5.) Za inozemska podjetja, ki imajo na ozemlju 
kraljevine samo nepremičnine, se porazdeli odmer
jeni osnovni davek po odredbah k točki 2.) tega člena. 
Če pri takih podjetjih ni kosmatega dohodka in se 
ta dohodek tudi ne- da ugotoviti, se porazdeli osta
nek osnovnega davka za kraje, kjer imajo podruž
nice sedež, (50 %), med občine, kjer ima centrala 
sedež, in ostale občine po razmerju osebnih izdatkov; 
če pa tudi taki izdatki niso znani, po visini čistega 
katastrskega donosa zemljišč in po višini davku za
vezanega dohodka od zgradb. 

6.) Osnovni davek se porazdoli v obliki odločbe, 
ki jo izda davčno oblastvo druge stopnje fer jo pri
obči davčnemu zavezancu, dotičnim davčnim obla-
stvom prvo stopnjo in občinam. Zoper te odločbe se 
smejo pritožiti davčni zavezanec in občine na gene
ralno direkcijo davkov v 30 dneh od dne, ko se jim 
odločba priobči, in sicer občina samo zoper način po
razdelitve in obračuna osnove za porazdelitev, ni
koli pa ne zoper davčno osnovo za odmero davka. 

7.) O vseh izpremembah glede svojih panog 
(otvoritve novih podružnic, ustavitve obstoječih po
družnic, prodaje in nakupa nepremičnin) morajo 
predložiti podjetja prijavo v 14 dneh od dne vsake 
izpremembe davčnemu oblastvu druge stopnje, ki 
je pristojno za odmero davka. 

8.) Pri prometnih podjetjih (vozniških, spediter-
skih, brodarskih, železniških, zrakoplovnih in osta
lih) služi1 ves osnovni davek za odmero samouprav
nih doklad edino v kraju, kjer ima uprava sedež. 

K členu 89. 

Temu davku je zavezan vsak dohodek od ne-
samostaluega dela in nesamostalnoga poklica, ki 
izvira z ozemlja kraljevine, bodisi neposredno iz 
službenega razmerja, bodisi iz pravice, ki je dana z 
zvanjem ali položajem, ne glede na to, ali sta delo 
ali poklic trajnega ali prehodnega značaja. 

1.) Za nesamostalno delo in nesamostalen poklic 
se smatra delovanje, ki se vrši na račun in na od
govornost koga drugega (delodajalca) po njega na
ročilu in navodilu. Nasprotno pa se razodeva samo
stalnost dela in poklica vedno, kadar dela kdo na 
svoj račun in ob lastni odgovornosti. 

2.) Službeno razmerje nastane s pogodbo o iz
vrševanju cele vrste del, ki se ponavljajo periodično, 
za odškodnino. 

Za odškodnino se smatrajo vsakovrstne dajatve, 
ki jih delodajalec uslužbencu za njegovo delo v služ
benem razmerju dejanski učinja ali mu jih izrecno 
ali molče priznava. 

3.) S trajnostjo aÜ prehodnim značajem nesamo
stalnoga dela in nesamostalnoga poklica se v ni
čemer ne izpreminja obstoj davčne obveznosti. 

Vsako nesamostalno delo in vsak nesamostalni 
poklic se smatra za vir dohodka, načeloma zaveza
nega uelužbenskemu davku, ne glede na to, ali se 
daje delovna moč delodajalcu na razpolago za daljši 
ali za krajši čas, za določen ali za, nedoločen rok. 

Službeno razmerje obstoji, najsi bi trajalo tudi 
en dan, če se izrazito razodeva v njem službena 
(delovna) podrejenost proti delodajalcu. Ta pod
rejenost pa se razodeva vedno, kadar se vrši delo 
(duševno ali telesno) za odškodnino na račun in na 
odgovornost koga drugega (delodajalca). 

Potemtakem je zavezan temu davku tudi1 doho
dek, ki se dobiva z dninarjenjem, t. j . z zaposlova
njem delovne moči za dnevno nagrado (dnino), ker 
se izraža tukaj delo kot nesamostalno. 

4.) Ce se izvršuje samo izvestno delo ob lastni 
odgovornosti in se prejema zanje samo odškodnina, 
se razodeva delo kot samostalno ter j© kot tako za
vezano davku na samostalni poklic ob pogojih čle
na 42. Iz teh razlogov ni zavezan temu davku oni, 
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ki se zaveže, prenesti za odškodnino n. pr. prtljago 
(nosači), razžagati izvestno količino drv (Žagarji), 
sešiti obleko, zakrpati obutev, narisati sliko, na
pisati knjigo itd. V vsakem takem primeru zadeva 
odgovornost za izvršitev pogojenega dela njegovega 
izvržilca, ki mu sme delodajalec, če mu no izvrši 
dela po pogodbi, prikratiti pogojeno odškodnino. 

Upravna davčna oblastva morajo obrniti v vsa
kem konkretnem primeru posebno pozornost na to, 
da utegnejo po zgoraj razloženih kriterijih začrtati 
točno mejo med pojmom nesamostalnega dela in ne
samostalnega poklica, čigar dohodek je zavezan 
uslužbenskemu davku, in samostalnim poklicem, 
čigar dohodek jo ob pogojih člena 42. zavezan pri-
dobnini; v enem kakor v drugem primeru morajo 
pri tem vpoštevati odredbe o eventualni oprostitvi 
od ene ali druge davčne oblike. 

V praksi 3,6 lahko pojavi nejasnost pri trgovin
skih potnikih, zastopnikih ali agentih trgovinskih 
podjetij*, kdaj je treba smatrati, da so v službenem 
razmerju, in kdaj, da se bavijo s samostalnim delom. 
V vsakem konkretnem primeni je treba ugotoviti, 
ali so te osebe v službenem razmerju. Takega raz
merja pa ni, če posluje trgovinski potnik, zastopnik 
ali agent trgovinskega podjetja kot samostalen pod
jetnik. Za samostalnega podjetnika ga je smatrati, 
če trpi v sklenjenih poslih sam nevarnost izgube, če se 
ravna višina njegovega dobička zlasti po njegovem 
lastnem delovanju in potemtakem v bistvu ni za-
visen od podjetja, ki ga zastopa. Taki primeri se 
pojavljajo zlasti takrat, kadar utegnejo take osebe, 
ne da bi na to neposredno vplivalo podjetje, ki ga 
zastopajo, ukoriščaje konjunkturo, same vplivati 
na višino svojega dohodka. Z inozomskimi potujo
čimi agenti in trgovinskimi potniki ni-ravnati, kakor 
bi bili zavezani temu davku, ker ni mogoče povsem 
zanesljivo ugotoviti, ali službeno razmerje dejanski 
obstoji. V vsakem primeru so zavezani po členu 59. 
pridobnini letnih 1000 Din, če začno izvrševati poklic 
v prvi polovici davčnega leta. ali 500 Din, če ca 
začno izvrševati v drugi polovici leta. 

5.) Uslužbenskemu davku je zavezan tudi tak 
dohodek, ki izvira samo posredno iz službenega raz
merja na podstavi pravice, ki je dana izvestni osebi 
že z njenim poklicem ali položajem v izvestnem 
službenem razmerju, kolikor ni rezerviran tak doho
dek davku na dohodek od obratov in poklicev (pri-
dobnina) po 11. skupini člena 42. (glej »podaj točko 7.). 
Za take posrednje dohodke iz službenega razmerja 
se smatrajo zlasti: stolnine, takse od cerkvenih ob
redov, ki jih prejemajo đuhovnSke osebe, kakor 
tudi njih prejemki v naravi (bira), potem prejemki, 
ki pripadajo izvestnim javnim ali privatnim usluž
bencem ali drugim nameščencem za službene sto
ritve v svojstvu svojega položaja, učinjene tretjim 
osebam, kakor: izpitne takso, vnaprej določene na
pitnine itd. Vkljub temu pa spadajo dohodki te 
vrste, ki pristoje osebam, izrecno omonjenim v 
členu 42., П. skupini, točki l .a), najsi so v raz
merju javne ali privatne službe, po izrecni zakonski 
odredbi pod davek na dohodek od podjetij, obratov 
in poklicev (pridobnina). 

6.) Da se določi davčna zavezanost dohodkov od 
nesamostalnega dela in nesamostalnega. poklica 
glede na teritorialnost, postavlja zakon pravilo, da 
je zavezan uslužbenskemu davku dohodek, ki izvira 
z ozemlja kraljevino. Za to vprašanje ni odločilna 
činjenica, ali se vrši delo ali poklic v kraljevini ali 
zunaj njenih mej. Odločilna je samo činjenica, od
kod dohodek izvira. Potemtakem je zavezan usluž
benskemu' davku oni dohodek uslužbencev kralje
vine, opravljajočih dolžnost v inozemstvu, ali njih 
rodbinskih članov, ki jim izvira iz službenega raz
merja (plače, doklade, pokojnine, podpore, vsi drugi 
prejemki iz državnih ali samoupravnih blagajn naše 
kraljevine ali iz blagajne javnopravne naprave v 
naši kraljevini). 

Ko se ugotavlja davčna, zavezanost takih dohod
kov iz razmerja privatne službe, je odločilno, ali je 
delodajalec obrat, pri katerem je uslužbenec za
poslen, registriral v inozemstvu. V tem primeru niso 
zavezani temu davku niti prejemki uslužbencev 
takega obrata. V nasprotnem primeru pa je vsak 
dohodek nameščencev in uslužbencev v inozemstvu 
iz službenega razmerja, zasnovanega, v naši državi, 
zavezan temu davku. 

Prav tako so zavezani temu davku tudi vsi pre-
jomki oseb, stanujočih v inozemstvu, ki jim pri
hajajo kot pokojnina ali podpora iz prejšnjega služ
benega razmerja od privatnih oseb z ozemlja naše 
kraljevine. 

Uslužbenskemu davku so zavezani tudi dohodki 
posadke na vseh pomorskih in rečnih ladjah, ki 
so' registrirane v eni izmed naših luk, najsi bi bile 
ladje v inozemstvu. 

Letnik X. 

Temu davku je zavezan dohodek, izvirajoč iz 
inozemstva za nesamostalno delo in nesamostalni 
poklic, ki se opravlja na ozemlju kraljevine, kolikor 
se ne dokaže, da se plačuje nanj v inozemstvu ne-
posrednji davek. Semkaj spada zlasti dohodek naših 
državljanov iz razmerja ali po razmerju službe pri 
diplomatskih predstavnikih tujih držav in drugih 
osebah v kraljevini, ki jim pripada po mednarod
nem pravu izdeželnost (eksteritorialnost). 

Ne more se smatrati, da izvira dohodek, iz ino
zemstva, če gre za službeno razmerje, ki obstoji z 
obratom inozemskega podjetja, zavezanim davku 
po členili 42. in 74. zakona. 

Glede inozemskih potujočih agentov in trgovin
skih potnikov glej točko 4.), poslednji odstavek. 

7.) Če se dohodek od nesamostalnega dela ali 
nesamostalnega poklica steka z dohodkom od samo
stalnega dela pri isti osebi, t. j . če vrši kdo samo
stalno delo ali samostalen poklic, a je v službenem 
razmerju, je zavezan uslužbenskemu davku samo 
dohodek od nesamostalnega dela in nesamostalnega 
poklica, torej dohodek iz službenega razmerja. Do
hodek od samostalnega dela in samostalnega po
klica (člen 43.) je rezerviran pridobnini po členu 42. 
(davek na dohodek podjetij, obratov in poklicev). 

Taki primeri so jako pogostni ter se pojavljajo 
ponajveč pri uslužbencih javnopravnih teles (države, 
samouprave itd.); taka zvanja so: zdzravniško, vete
rinarsko.-arhrtektsko, inženjersko, morilsko, geodet
sko, profesorsko, učiteljsko, zvanje občinskih belež-
nikov itd. Pri vseh teh osebah se čestokrat dogaja, 
da vrše poleg rednega službenega razmerja s stro
kovno izobrazbo za odškodnino tudi povsem samo
stalno storitve tretjim osebam. Dohodek od dela. iz 
službenega razmerja "je zavezan uslužbenskemu aav-
ku, dohodek za samostalno vršenje storitev pa pri
dobnini (glej točko 10.). 

Podobni primeri se lahko pojavljajo tudi v pri
vatnem življenju, n. pr. odvetniki, ki više poleg 
odvetniškega poklica za vnaprej pogojeno (mesečno, 
lotno) odškodnino storitve izvestnim osebam, n. pr. 
zavodom, napravam, kot pravni konzulenti; privatni 
zdravniki kot mesečno ali letno honorirani zdrav
niki poediiüh naprav, družb itd. Dohodek od red
nega samostalnega poklica je zavezan pridobnini, 
dohodek iz službenega razmerja pa uslužbenskemu 
davku. 

8.) Za dohodke, zavezane temu davku, se sma
trajo vse vrste prejemkov, ki so našteti za zgled v 
zakonu v drugem odstavku člena 89. pod točkama 
1.) in 2.). Semkaj spadajo: 

a) prejemki v gotovini ali naravi m koristi */. 
denarno vrednostjo iz razmerja državne (vojaške 
ali civilne) ali druge javne ali' privatne službe; 

b) prejemki v gotovini ali naravi, in koristi z 
denarno vrednostjo za prejšnjo osebno službo ali 
za državno, drugo javnopravno ali privatno službo 
tretje osebe. 

Kot prejemki v naravi se pojavljajo najpogosteje 
razni deputati, kakor v hrani, v materialu za kur
javo in razsvetljavo, v življenskfli potrebščinah itd. 
Deputati v cigaretah so zavezani davku, če se ne 
prejemajo zaradi reprezentacije. 

Kot koristi z denarno vrednostjo se pojavljajo 
najpogosteje: užitek stanovanja, zemljišča itd. 

9.) Po členu 89. niso zavezani temu davku: 
a) civilna lista Njegovega Veličanstva kralja in 

prejemki (obče in sejne dnevnice) narodu ili poslan
cev; 

b) onerozni prejemki uslužbencev v državni ali 
drugi javni službi. Za onerozne prejemke se sma
trajo: prejemki, služeči neposredno tudi za pokrivanje 
faktičnih izdatkov, ki jih mora učiniti zaposlena 
oseba na delodajalčev račun, da izvrši poverjeno 
nalogo. Semkaj spadajo zlasti: razne povprečnine 
za pokrivanje izdatkov, združenih s službo (doklad*' 
v vojaški službi za častniško opravo in vojno opre
mo, doklade za strežnika, za konja v denarju in na
ravi, doklade za uniformo, za vkrcavanje pri pomor
skih častnikih, podpora za zdravljenje častnikov, 
obolelih med vojno, zavarovanje aviatikov, ekvi
valent v denarju namesto hrane za podčastnike, 
raznovrstno povprečnine ali druge doklade usluž
bencu za opravljanje zunanje službe itd.), dnevnice 
oblastnih poslancev, dnevnice članov davčnih od
borov po členu 117., potne dnevnice, potni stroški 
ob selitvi in službenem potovanju, izdatki za vožnjo 
in ostali potni prejemki s kakršnimkoli' imenom (ka
kor kilometrine, izdatki za transport prtljage itd.), 
pisarniške povprečnine, deputati v cigaretah za 
reprezentacijo, prejemki, ki služijo neposredno za 
pokrivanje izvestnih izdatkov, tesno združenih z iz
vrševanjem službene funkcije (n. pr. reprezentacijske 
doklade, povprečnine za uradne izdatke itd.), eno
mesečni prejemki in dvomesečna podpora državnih 
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uslužbencev po členu 124. uradniškega zakona. Pre
jemki diplomatskih in konzularnih predstavnikov 
kraljevine v inozemstvu se smatrajo za reprezenta
tivne (onerozne) v onem delu, ki preseza višino pre
jemkov, katere bi imeli, ko bi službovali v kralje
vini. Ostalim državnim uslužbencem, ki službujejo 
izven kraljevine in ki imajo prejemke, višje od red
nih, določa minister za finance, koliko je smatrati ic 
višje prejemke za reprezentativne. 

Onorozni prejemki oseb, ki so nameščene ali za
poslene v privatni službi, se priznavajo samo v vi
šini običajnih, dokazanih stroškov. 

10.) Po prvem odstavku člena 89. tudi niso za
vezani temu davku: 

a) oni dohodki. Id izvirajo izvestni osebi iz pra
vice, ki ji je iltuia že z zvanjem ali položajem v 
službenem razmerju, in ki so izrecno rezervirani 
pridobnini po členu 42., П. skupini, pod točko 1. a). 
Semkaj spadajo zlasti dohodki zdravnikov, veteri
narjev, arhitektov, inženjarjev, merilcev, geodetov, 
profesorjev, učiteljev, občinskih beležnikov itd., ki 
jih dobivajo te oeobe kot uslužbenci države ali dru
gih javnopravnih teles za strokovno delo od tretjih 
oseb; 

b) oni dohodki, ki se ne priznavajo za izdatke 
osebam, zavezanim pridobnini po členu 55., točki 4.), 
in družbenemu davku (po členu 82., točkah 7. in 8.), 
kakor: darila in nepogodbene nagrade nameščencem, 
ki jih dobivajo od oseb, zavezanih pridobnini. potem 
darila in nepogodbene nagrade nameščencem, tan
tieme, dnevnice in druge podobne nagrade članom 
upravnega in nadzorstvenega odbora kakor tudi ne
pogodbene tantieme ostalim uslužbencem podjetja, 
ker so vsi ti izdatki zavezani pridobnini (člen 55., 
točka 4., in člen 82.. točki 7. in-8.), odnosno družbe
nemu davku. 

Vendar pa so zavezana uslužbenskemu davku 
ona darila in one nepogodbene nagrade nameščen
cem ali drugim osebam pri podjetju, ki so v ne-
poerednji zvezi s poslom ter se gibljejo v običajnih 
mejah, ker ne spadajo po členu 82., točki 7.), v 
osnovo družbenega davka. Prav tako so zavezane 
uslužbenskemu davku izplačane ali priznane tan
tieme, dnevnice in druge podobne nagrade članom 
upravnega odbora in nadzorstvenega odbora kakor 
tudi uslužbencem onih podjetij, ki so ali trajno ali 
pa začasno oproščena družbenega davka (n. pr.: Na
rodna banka, Državna hipotekama banka, poštna 
hranilnica, direkcija za kmetijski kredit s krajev
nimi in oblastnimi zadrugami, Zanatska banka kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca [Obrtna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev], vse za
druge, omenjene v točkah 7. in 8. člena 76., oblastne 
samoupravne hranilnice, vodne zadruge kakor tudi 
državna in samoupravna podjetja, omenjena v toč
kah 1. in 2. člena 76., itd.). 

K členu 90. 

1.) Med osebe, ki jim gre po členu 90".j točki L), 
pravica izdeželnosti (načelo reciprocitete), spadajo 
tudi predstavniki članov in uradniki Društva naro
dov, uradniki pri mednarodnem uradu dela, člani 
delegacij in uradniki mednarodne dunavske ko
misije. 

V vsakem konkretnem primeru, ko naj se upo
rabi člen 90., točka 1.), je treba predhodno ugotoviti, 
ali se je po členu 162. pristojno sklenila specialna 
pogodba s tujo državo glede oseb in dohodkov. Ce 
odredbe takih pogodb odstopajo od odredb čle
na 90., točke 1.), je treba uporabiti odredbe teh 
pogodb. 

Izvzemši eventualne posebne odredbe, ki obstoje 
ali se ustanove v bodoče s posebnimi pogodbami, 
onienjenimi v predhodnem odstavku, so vezane opro
stitve po členu 90., točki 1.), na dva pogoja: 

a) prejemalci dohodkov morajo biti tuji držav
ljani in 

b) tuja država mora v istem obsegu opraščati 
davka tudi naše državljane, ki jim gre v inozem
stvu pravica izdeželnosti ali davčna oprostitev po 
mednarodnopravnih načelih. Vendar pa sme biti do
hodek naših državljanov iz službenega razmerja, pri 
diplomatskih zastopnikih tujih držav v naši kralje
vini oproščen uslužbenskega davika, kolikor se do
kaže, da se plačuje nanj v inozemstvu neposrednji 
davek (člen 89., prvi odstavek). 

2.) Uslužbenskega davka so oproščeni vsako
vrstni dohodki kmetijskih delavcev (orači^ kopači, 
kosci, ženjci itd.) in služabnikov pri kmetijskem delu 
(pastirji, vmičarji M.) kakor tudi delavcev pri po
stavljanju kmetijskih zgradb na kmetih. 

Za kmetijstvo ni smatrati tudi gozdnega gospo
darstva in zato je dohodek gozdnih delavcev za

vezan uslužbenskemu davku, če preseza minimum, 
določen v zakonu (člen 90., točka 6.). 

Za kmetijske delavce ni smatrati delavcev, za
poslenih v kmetijskih industrijah in kmetijskih pod
jetjih za obrtno predelovanje kmetijskih proizvodov 
(tvornice za špirit, tvornice za sladkor, pivovarne, 
mlekarstvo, čebelarstvo, živinoreja, pitanje živine 
in svinj in vobče vse vrste postranskih gran kmetij
stva), če se opravljajo redno in pretežno kot samo
stalno obrtno podjetje, če je torej tako delo zave
zano pridobnini po členu 45. (Glej pravilnik k čle
nu 45.) 

3.) Oprostitev po točki 5.) člena 90. se tiče samo 
nekvalificiranih delavcev-dninarjev. na hitro roko 
najetih za posel ob izrednih in nujnih javnih potre
bah, n. pr. če zamete sneg ceste in proge, če nastane 
požar, naliv, poplava, če trči vlak ob vlak ali skoči 
s tira. če nasede ali se razbije ladja itd. Potemtakem 
so delavci, ki se zaposlijo za redna'dela, poprav
ljanje in pripravljanje potov, cest, železniških prog 
itd., zavezani uslužbenskemu davku glede dotičnih 
dohodkov, če prasezajo ti zakonski minimum (člen 
90., točka 6.). 

4.) Dohodek od nesamostaluega dela in nesamo-
stalnega poklica je oproščen uslužbenskega davka, 
če ne preseza za prejemalca: 
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Ko se izračunava ta minimum prostega davka, 
se vpoStevajo: 

a) samo zakonski in pozakonjeni otroci, če niso 
prestopili 18. leta starosti in če nimajo samostal-
nega dohodka; in 

b) vsi prejemki v gotovim, prejemki v naravi in 
koristi z denarno vrednostjo, ki komu pripadajo ali 
ki jih uživa dotična oseba na dan, na teden aH na 
mesec. Torej ne spadajo v ta minimum dohodki, ki 
se pojavljajo zdaj pa zdaj. 

Ko se izračunava ta minimum za. hišno služab-
ništvo, se mora vzeti v poštev poleg dohodka т go
tovini še vrednost stanovanja in hrane, če se uži
vata, najsi ne spadajo ti prejemki v naravi v davčno 
osnovo hišnega služabništva (glej pravilnik k čle
nu 92.). 

Točk 3.) in 4.) člena 90. ni treba poeebe pojas
njevati. 

K členu 91. 
1.) Zaradi določanja in pobiranja uslužbenskega 

davka se dele dohodki, zavezani temu davku, na 
dve skupini: 

a) na skupino ponavljajočih se dohodkov; in 
b) na skupino dohodkov, Id se pojavljajo zdaj 

pa zdaj. 
2.) Za ponavljajoče se dohodke se smatrajo vsi 

oni ponavljajoči se prejemki in vse one ponavljajoče 
se koristi, kar jih je kakorkoli vnaprej določenih s 
stalno vsoto in ki se pojavljajo na dan, na teden, 
na mesec ali v drugih presledkih v enem davčnem 
letu. 

Dohodkov, .ki nimajo teh kriterijev, ni smatrati 
za ponavljajoče se dohodke, ampak za dohodke, ki 
se pojavljajo 7ydaj pa' zdaj. Pojem «stalna vsota» 
(člen 96.) pomeni vnaprej določeno vsoto (denarja 
ali prejemkov in koristi z denarno vrednostjo) za iz-
veetno delovno dobo. 

Ce je določen prejemek na uro, kakor se to godi 
pri prekočasnem delu, se s takim načinom, po ka
terem se ugotavlja dohodek, v ničemer ne izpremeni 
značaj dohodka kot ponavljajočega se dohodka. To 
je samo niansa, ki se pogostoma pojavlja v služ
benih Tazmerjih, prav tak, kakršen se tudi pojavlja, 
če se izplačuje izvesten dohodek tudi v drugem 
roku, ne pa v onem, ki je tukaj določen (n. pr. za 
20, 14, 10 dni). Prav tako se smatra dohodek, če je 
trajanje službenega razmerja vnaprej omejeno in je 
za ves čas vnaprej določena ena skupna plača, ven
darle za ponavljajoči se dohodek. 

Dohodek mora biti določen «vnaprej». Kjer 6e to 
ne zgodi, nima značaja ponavljajočega se prejemka. 

Vkljub temu se smatrajo po členu 92., drugem 
odstavku, za ponavljajoči se dohodek akordno plače, 
plače od kosa itd., dasi nista vnaprej določena ne 
stalna vsota ne čas, za katerega se delo nagraja. 

Zaradi jasnosti in glede na prednja navodila k 
temu členu, se navajajo tukaj najpogostnejši primeri, 
ki imajo ponavljajoči se značaj, in oni, ki ga nimajo, 
kakor je pač dohodek ali v denarju, naravi ali iz-
vestni koristi. 

Kot najpogostnejši dohodki ponavljajočega 
značaja se pojavljajo ti-le: 

L;e 

V denarju 

Plača : mesečna 
tedenska 
dnevna 
na uro. 

Plača, akordna, od 
kosa itd. 

i Hranarlna. 
\ Razne doklade na 

plače: mesečne 
tedenske 
dnevne 
na uro. 

Pokojnine in po
kojninske do
klade. 

Podpore in oskrb-
nine.vnaprejdo-
ločene s stalno 
mesečno vsoto, 
itd. 

V naravi 
(člen 94.) 

Hrana. 
Kurjava. 
Razsvetljava. 
Tobak, cigarete, 

razne potreb
ščine, kolikor 
se ponavljajo 
vsi taki pre
jemki na dan, 
na teden, na 
mesec. 

V koristi 

Stanovanje v na
ravi, 
nje 
itd. 

ukorišča-
zemljišča 

i 

Dohodki, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj in ki so 
najpogostnejši, so ti-le: 

V denarju 

Tantieme, ki niso 
zavezane druž
benemu davku. 

Pogodbeni hono
rarji, pogodbene 
remuneracije in 
pogodbene gra-
tifikacije; nepo
godbene samo, 
če so v zvezi s 
poslom in ne 

| spadajo zaradi 
| tega v osno

vo družbenega 
davka. 

Dnevnice 
(sejne, dežurne), 
če niso zaveza
ne družbenemu 

i davku; štolnine 
in dohodki za 

! opravljanje cer
kvenih obredov; 
izpitne takse; 
provizije, koli
kor niso zaveza
ne pridobnini ; 
odpravnine; tri
najsta plača itd. 

V naravi 
(člen 94.) 

Razni deputati, ki 
se ne prejemajo 
na mesec, na te
den aH na dan, 
n. pr. : v drveh, 
premogu, žitu 
in drugih živ-
ljensklhpotreb-
ščinah. 

V koristi 

Razne pravice 
ukoriščanja, ki 
niso ponavlja
jočega se zna
čaja, nego pri
stoje zdaj pa 
zdaj. 

Ko se presoja, ali je prejemek ponavljajočega 
ali neponavljajočega se značaja, mora biti1 vedno 
odločilna činjenica, ali se prejemek kot tak večkrat 
v enem letu ponavlja v določeni vsoti. Za. ponav
ljajoči se dohodek ni smatrati dohodka, ki se reali
zira po pogodbi samo enkrat na leto, najsi bi bil v 
vsoti vnaprej ustanovljen. 

Potemtakem imajo ponavljajoči se značaj oni 
prejemki, ki se izplačujejo po navadi na dan, na 
teden, na mesec; vendar pa prejemek ne izgubi po
navljajočega se značaja, če se izplača hkrati za več 
dni, več tednov, več mesecev. 

3.) Vsi ponavljajoči se prejemki iz vsakega služ
benega razmerja, ki so zavezani uslužbenskemu 
davku, se smatrajo za poseben davčni predmet. Na
sprotno pa so prejemki in koristi, ki se pojavljajo 
zdaj pa zdaj, vsak zase poseben davčni predmet. 

4.) Za dohodek od nesamostalnega dela in ne-
samostalnega poklica so določene v zakonu različne 
stopnje, kakor ima pač dohodek ponavljajoči se zna
čaj ali pa se pojavlja zdaj pa zdaj. Na prvo vrsto 
dohodka se uporabljata davčni lestvici iz člena 95., 
kakor se pač odmerja davek na tedensko ali na me
sečno vsoto dohodka. Na drugo vrsto dohodkov, t. j . 
onih, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, se uporabljajo 
davčne stopnje po členu 96. 

K členu 92. 
1.) Davek na ponavljajoče se prejemke in po

navljajoče se koristi se odmerja po skupnem znesku 
mesečnih, tedenskih, odnosno dnevnih ponavljajočih 
se dohodkov, zmanjšanih za znesek zakonskega od
bitka po členu 93. 

Vkljub temu spadajo za hišno služabniStvo (med 
katero ee ne šteje služabništvo v obratih) v davčno 
osnovo samo prejemki v denarju, ne pa tudi vred
nost stanovanja in hrane; vendar pa se mu za to ne 
dovoljuje nikakršen popust (odbitek) po členu 93. 
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2.) Če ponavljajoči so dohodek ni določen. za 

mesec, odnosno za teden, nego za drug čas, ee ob
računi davek sorazmerno z mesečnim ali tedenskim 
zneskom, pri čemer se računi teden s 6 dnevi, mesec 
s 25 dnevi in leto s 300 dnevi. 

Ce ponavljajoči se dohodek ni določen po'času, 
se določi dohodek po znesku, ki bo spadal povprečno 
ali spada običajno na dan, teden ali mesec. Ti pri
meri se pojavljajo najpogosteje pri akordnih poslih 
in izplačilih izdelanega predmeta od kosa; n. pr.: 
Čevljarski delavec dobi od mojstra 240 dinarjev za 
obutev, izdelano v petih dneh. Torej mu gre za vsak 
•delovni dan 48 dinarjev. Po tem povprečnem dnev
nem zaslužku se lahko najde po lestvici v členu 95. 
tega. pravilnika davek na zaslužek vseh petih dni, ki 
je po tedenski zakonski lestvici nalašč kračunjen z 
zakonskimi popusti za dnevni in tedenski dohodek. 

K členu 93. 
Ko se izračunava davku zavezani dohodek od 

ponavljajočih se prejemkov in koristi iz službenega 
raamerja, se odbijajo od skupnega dohodka to-le 
vsote: 

1.) do 4000 Din na mesec 400 Din in za vsakega 
otroka do 18. leta 100 Din, 

do 960 Din na teden 120 Din in za vsakega otro
ka do 18. leta, 25 Din, 

do 160 Din na dan 16 Din in' za vsakega otroka 
do 18. leta 4 Din; 

2.) preko 4000 Din do 6000 Din na mesec 200 Din 
in za vsakega otroka do 18. leta 50 Din; 

preko 960 Din do 1440 Din na teden 60 Din in za 
vsakega otroka do 18. leta 12-50 Din, 

preko 160 Din do 240 Din na dan 8 Din in za 
vsakega otroka do 18. leta 2 Din. 

Od skupnega dohodka preko 6000 Din na me
sec, preko 1440 Din na teden in preko 160 Din na 
dan kakor tudi od dohodka v denarju hišnega služab-
ništva, ne glede na njegovo višino, se ne priznava 
noben popust. 

Če je kdo v več službenih razmerjih, se vpošteva 
popust samo od dohodka iz onega davku zavezanega 
službenega razmerja, ki donaša največji dohodek. 
Zaposlena oseba ima dolžnost, o tem obvestiti ostale 
delodajalce, pri katerih popust ni' dovoljen. 

Če imata dohodek mož in žena, se priznava od
bitek (popust) za otroke samo pri očetovem dohod
ku. Pri ženinem dohodku se izvrši popust za otroke 
samo, če dokaže, dai njen mož nima dohodka od ne
samostalnoga dela in poklica. 

Tak prejemalec dohodka, ki je v več službenih 
razmerjih ali čigar žena je prav tako v službenem 
razmerju, se kaznuje, če ukorišča odbitek, dovoljen 
po členu 93., več nogo za eno službeno razmerje, po 
členu 139. zakona. 

K členu 94. 
Dohodek ali del dohodka v naravi se ocenja po 

denarnem namestku, ki ga določi ministrstvo za 
socialno politiko po členu 22. zakona o zavarovanju 
delavcev (glej dalje razpredelnico o denarnih namest-
kih, ki jo je odobril minister za socialno politiko dne 
8 februarja 1923. pod št. 4740 in ki velja, kolikor "i 
ali ne fco pozneje uradoma izpremenjena). Za koristi, 
ki tukaj niso obsežene, oceni denarni' namestek za
radi odtegljaja davka delodajalec po dejanskih kra
jevnih cenah, ' definitivno pa ga določi davčno 
oblastvo. 

Vrednost stanovanja državnega uslužbenca se ne 
sme oceniti više nego stanarina, Id mu pripada po 
zakonu. 

Stanovanje delavca, v industrijski koloniji se 
vračuni v dohodek samo, če vpliva užitek ali ne-
užitek stanovanja v naravi na višino delavčevega 
zaslužka. Če se n. pr. delavcu zniža plača, ko se mu 
dodeli stanovanje, ali če se mu zviša plača, ko se 
mu stanovanje odvzame ali se mu ne dodeli, spada 
v prvem primeru tudi vrednost stanovanja v davčno 
osnovo, ker je v drugem primeru zvišani denarni do
hodek sam po sebi zavezan davku. 

Prav to načelo velja za delavce v industrijskih 
kolonijah in za ponavljajoče se prejemke y drveh, 
premogu in razsvetljavi. 

Razpredelnica o denarnih namestkih prejemkov 
in koristi v naravi, odobrena ž odločno ministr
stva ca socialno politiko z dne 8. februarja 1923., 

St. 4790. 

Vrsta prejemkov, odnosno koristi. 
I. P o p o l n a o s k r b a za o d r a s l e : 

. Dinarjev 
1. 8 stanovanjem . . . 14-— 84-— 860— 4.200— 
2. brez stanovanja . . . 12-— 72-— 300-— 3.600— 

П. P o p o l n a o s k r b a za 6 l u ž a b n i š t v o 
v o b r a t ih: _ . 

Dinarjev 
1. s stanovanjem . . . 8-— 48 — 200-— 2.400 — 
2. brez stanovanja . . . 7-— 42-— 175-— 2.100 — 

П1. P o p o l n a o s k r b a za v a j e n c e : 
Dinarjev 

1. s stanovanjem . . . 6-— 30-— 125-— 1.600-— 
2. brez stanovanja . . . 4-— 24-— 100— 1.200— 

IV. O b l e k a : 
Dinarjev 

1. za odrasle 2-50 15-— 62-50 750— 
2. za služabništvo v 

obratih 2-50 15— 62-50 750— 
3. za vajence 1-— 6-— 25-— 300— 

V. O b u t e v : 
Dinarjev 

1. za odrasle 1-50 9— 37-50 450— 
2. za služabništvo v 

obratih 1-50 9-— 37-50 450— 
3. za vajence --80 4-80 20-— 240— 

VI. S t a n o v a n j a : 
1. 1 soba in obenem ku- Dinarjev 

hin ja. 1-50 9— 37-50 450— 
2. 1 soba in kuhinja . . 3-— 18-— 75-— 900— 
3. 2 sobi in kuhinja . . 4-50 27-— 112-50 1.350— 
4. 3 sobe in kuhinja . . O— 36-— 160— 1.80O— 
6. vsaka nadaljnja eoba . 2-— 12-— 50— 600— 
6. posebna soba z opremo 3-— 18-— 75-— 900— 
7. ležišče v ekupni spal

nici 1-— 6-— S5-— 300— 
VET. K u r j a v a : 

Dinarjev 
1. za 1 prostor . . . . 2-— 12-— 50— 600— 
2. za 2 prostora . . . 3-— 18— 75-— 900— 
3. sa 3 prostore . . . 4— 24-— 10O— 1.20O— 
4. za 4 prostore . . . 5-— 80— 125-— 1.50O— 

VITI. R a z s v e t l j a v a : 

-•50 
1 — . 
1-80 
1-60 

Dinarjev 
3 — 12-50 
6 — 2 5 — 
7-80 32-50 
9 — 87-50 

150--
30O-
890-
450 

1. za 1 prostor . . . 
2. za 2 prostora . . 
8. za 3 prostore . . 
4. za 4 prostore . . 

IX. O s t a l i p r e j e m k i v n a r a v i : 
Dinarjev 

1. zajtrk 2-— 12-— SO— 600— 
2. kosilo 6— 36— 150— 1.80O— 
8. večerja 4— 24-— 100— 1.20O— 
4. kruh 3-50 za kg. 

X. Z i v l j e n s k e in o в t a 1 e p o t r e b š č i n e : 
1. pšenica za q Din 250— 
2. soržica ta q Din 200— 
8. rž za q Din 180— 
4. koruza za q Din 220— 
5. ječmen za q Din 180— 
6. ovee za q Din 160— 
7. grah (fižol) za q Din 250— 
8. krompir za q . Din 100-— 
9. pšenična moka za q Din 350— 

10. soržična moka za q Din 280— 
11. ržena moka za q Din 250— 
12. koruzna moka za q Din 800— 
13. ječmenova moka za q Din 200— 
14. otrobi za q Din 150— 
16. slanina za kg Din 16-— 
16. mast za kg Din 20'— 
17. sirovo maslo za kg Din 25-— 
18. olje za 1 Din 12— 
19. navadni sir za kg . Din 4-— 
20. mleko za 1 Din 2-
21. sladkor za kg Din 10— 
22. kava za kg Din 20 
28. cikorija za kg Din 6-
24. sol za kg Din 2— 
26. riž za kg Din 6-— 
26. vino za 1 Din 2-
27. pivo za 1 Din 2— 
28. kis za 1 Din 1— 
29. petrolej za 1 Din 3-— 
30. milo za kg Din 4-— 
81. premog za q Din 20— 
32. drva za m8 Din 75-
83. drva z a q ! . Din 15— 
84. užitek zemljišča za katastrski oral, 1600 

kvadratnih sežnjev, na leto . . . . Din 500— 
85. uporabljanje: konja za vsakega na leto Din 1.00O— 
36. uporabljanje: krave za vsako na leto . Din 1.00O 
87. svinja za vsako Din 500— 
38. ovca za vsako Din 20O— 
39. koza za vsako Din 80O— 

Ta razpredelnica velja, dokler se ne nadomesti z 
novo po osrednjem uradu za zavarovanje delavcev, koli
kor že ni za poedina območja izpremenjena. 

K členu 95. 
Za uporabljanje davčnih lestvic po členu 95. je 

treba vpoštevati te-le tri činjenice: 
1.) Te lestvici se uporabljata samo na ponav

ljajoče se prejemke. 
2.) Davek na ponavljajoče se prejemke se ob

računava od celokupnega mesečnega, odnosno teden
skega dohodka iz službenega razmerja, zmanjšanega 
za odbitek (popust), v naslednjih mejah: 

Od skupnega ponavljajočega se dohodka: 
a) do 4000 Din na mesec 400 Din in za vsakega 

otroka do 18. leta 100 Din, 

do 960 Din na teden 120 Din in za vsakega otro
ka do 18. leta 25 Din, 

do 160 Din na dan 16 Din in za vsakega otroka 
de 18. leta 4 Din; 

b) preko 4000 Din do 6000 Din na mesec 200 Din 
in za vsakega otroka do 18. leta 50 Din. 

preko 960 Din do 1440 Din na teden 60 Din in 
za vsakega otroka do 18. leta 12-50 Din, 

preko 160 Din do 240 Din 8 Din na dan in ta, 
vsakega otroka do 18. leta 2 Din. 

Od skupnega dohodka preko 6000 Din na mesec, 
1440 Din na teden, 240 Din na dan kakor tudi od 
dohodka v denarju hišnega služabništva, ne glede 
na njegovo višino, se ne priznava noben odbitek. 

3.) Ko se izračunava davek na dohodek preko 
2520 Din na teden in preko 10.500 Din na mesec, 
ne sme biti davek po višji odstotni stopnji večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere se uporablja višja stopnja. 

Zgled: Na skupni tedeaski dohodek 2890 Din 
bi znašal davek po lestvici 346-80 Din (12% od 
2890 Din). Toda po prednjem pravilu ne sme biti 
večji od davka., ki spada po najbližji nižji (ll%ni) 
stopnji na njen najvišji (2880 Din) dohodek, to pa 
je 316-80 Din (11 % od 2880 Din), povečan za raz
liko 10(2890—2880), zaradi katere se uporablja višja 
(12%na) stopnja, t. j . davek znaša 316-80+10-= 
= 326-80 namesto 346-80 Din. (Obenem se pripomi
nja, da se uslužbenski davek ne sme zaokrožati po 
členu 6. zakona, ker pri tej davčni obliki ni indivi
dualnega predpisa. Zaradi tega zakon tudi v svojih 
stopnjah davka po členu 95. ne zaokroža ustreznega 
davka. Vendar pa se mora uporabljati iz tehničnih 
razlogov pravilo o zaokrožanju iz člena 6. zakona 
tudi na, ta davek, če se pobira po členu 100. v davč
nih znamkah.) 

Prednjega pravila ni uporabljati na davek od 
dohodka, nižjega od 2520 Din na teden in 10.500 
Din na mesec, ker ni zavezan odstotnemu davfcu, 
ampak davku, že določenemu v stopnjah. 

4.) Da se olajša določanje davka, zlasti pa da ne 
bi bilo treba v vsakem primeru s posebnim računom 
ugotavljati davčnih osnov, t. j;, od celokupnega do
hodka odbijati zakonskih popustov po členu 93. in 
iskati po odbiti številki davka v lestvicah člena 95. 
zakona, se priobčujeta tukaj nalašč izdelani lestvici, 
in sicer ena skupno kombinirana za dnevni in teden
ski, dVuga pa za mesečni dohodek. V teh lestvicah 
se najde davek takoj, brez posebnega odbijanja, na 
podstavi samega dejanskega skupnega dohodka (te-
deaskega, dnevnega), če se poišče stolpec, ki ustreza 
številčnemu stanju otrok. Tako izdelani lestvici pra
vilnika se moreta ukoriščati samo do šest otrok, če 
ima zaposlenec večje število otrok do 18. leta, je 
treba uporabiti predpise o odbijanju in določiti da
vek po zakonski lestvici 

(Glej lestvico 1. na prihodnji strani) 
Desna stran (tedenski ponavljajoči se dohodek) 

se uporablja samo, če se vrši izplačilo za polni te
den, t. j . za polnih zaporednih 6 ali 7 dni. V tem 
primeru je treba poiskati na desni strani stolpec, ki 
ustreza številčnemu stanju zaposlenčevih otrok do 
18. leta. Potem je treba iti ob najdenem stolpcu niz
dol do mesta, kamor spada ali kjer je konkretna 
vsota ponavljajočih se tedenskih prejemkov in ko
risti za 6 ali 7 dni. Na isti vodoravni' črti, kjer ee je 
našel ta dohodek, na levi strani v stolpcu davka 
«za teden dni», je izračunjen davek za ves teden. 

V vseh drugih primerih, nemesečnih prejemkov 
(torej čo prejemki ne obsezajo enega polnega tedna, 
6 ali1 7 dni) ali če obsezajo več nego 7 dni, je treba 
uporabiti za določitev davka levo" stran za ponav
ljajoči se dnevni dohodek. Leva stran se uporablja 
tako, da se najprej ugotovi število efektivnih delov
nih dni. Nedelovni dnevi (če se ne vrši delo ob praz
nikih in nedeljah) se ne smejo jemati v račun. S šte
vilom efektivnih delovnih dni se razdeli skupna 
vsota dohodka, da se dobi povprečni dnevni po
navljajoči se dohodek. Potem se poišče ustrezni stol
pec o stanju otrok (kakor je potrjeno v zaposlenčevi 
davčni knjižici) in v njem dotična številka povpreč
nega dnevnega dohodka. Na isti črti, na kateri se 
ugotovi ta dohodek, je na desni strani ustrezni da
vek za 1, 2, 3, 4, 5 in 6 dni po dotičnih stolpcih 
«davka», če je število delovnih dni večje od 6, je 
treba davek za en dan pomnožiti s tem številom, dai 
se dobi ustrezni skupni davek za vso vsoto prejem
kov. Ob malih razlikah, ki izvirajo s ргипегјапјрт 
davka, izračunjenega po tedenskem, in davka, iz-
računjenega po dnevnem dohodku, se ni treba spoti
kati, ker so te razlike posledica relativno večjega od
bitka (popusta), ki ga dovoljuje zakon (120 Din) za 
tedenski kot najpogostnejši ponavljajoči se dohodek^ 
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1.) Lestvica davka za dnevne in tedenske ponavljajoče se dohodke. 

Letnik X. 

Dnevni ponavljajoči se dohodek 
Število otrok 

6 

od do od do od do od do od do od do 

48 
49- 62 
63- 56 
67- 60 
61- 64 
66- 68i 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
81- 84 
86- 88 
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-104 
106-108 
109-112 
113-116 
117-120 
121-124 
126-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
146-148 
149-162 
163-166 
167-160 

44 
46- 48 
49- 62 
53- 66 
67- 60 
61- 64 
65- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
81- 84i 
85- 88 
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-104 
106-108 
109-112:105-108 
113-116|l09-112 
117-120.113-116 
121-124117-120 
125-128121-124 
129-132! 126-128 121-124 
133-136 129-132Ì126-128 
137-140!l33-136|129-132 

л\ 

40 
41- 44 
45- 48 
49- 62 
63- 56 
67- 60 
61- 64 
65- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
81- 84 
86- 88 
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-104 

36 
37- 40 
41- 44 
45- 48 
49- 62 
53- 56 
57- 60 
61- 64 
66- 68 
69-
73-
77-
81-
85-
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-104 
105-108 

32 
33- 36 
37- 40 
41- 44 
45- 48 
49- 62 
53- 56 
67- 60 
61- 64 
66- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
81- 84 
85- 88 
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-104 

brez otrok. 

od doi w 

Davek 

za 
1 dan 

za 
2 dni 

za 
3 d n i 

za 
4 dni 

za 
5 dni 

za 6 in • 
7 dni, ji 
za ves [ 
teden l 

109-112105-108 
113-116109-112 
117-120113-116 

117-120 
121-124 
125-128 

141-1441137-1401133-136 129-132 126-128 
145-148 141-144jl37-140!l33-136il29-132 
149-162.145-148141-144137-140133-136 
153-166|149-152;i45-148,141-l44 137-140 
157-160,153-156 149-152,146-148141-144 

167-160 153-156 149-162 145-148 

28 
29- 32 
33- 36 
37- 40 
41- 44 
46- 48 
49- 62 
63- 56 
57- 60 
61- 64 
66- 68 
69- 72 
73-
77-
81-
86-
89-
93- 96 
97-100 

101-104 
106-108 
109-112 
113-116(109-1i 2 
117-120113-116 
I2l-124!ll7-120 

76 
80 
84 
88 
92 

161-164 
166-168 
169-172 
173-176 
177-180 
181-184 
186-188 
189-192 

161-1621 
163-166161- 164 

157-160 

161-162 

153-156 149-102 
157-160 153-156 

167-170 165-168 163-166 161-164 
171-174169-172167-170166-168 
176-178 173-176 171-174169-172 

175-178Л73-176 
179-182 177-180 176-178 
183-186181-184179-182 
187-190,185-188183-186 

179-182 177-18Ü 
183-186181-184 

,187-190 185-188 
193-196 191-194 189-192 ._. .„„ ^ „„ 
197-200 195-198 193-196 191-194 189-192i 187-190 
201-204 199-202 197-200 196-198 193-196Ì191-194 
206-208 203-206 201-204 199-202 197-200196-198 
B09-212,207-210 206-208 203-206!201-204 199-202 
.213-216 211-214""""'" 

220 216-218 
219-222 
223-226 
227-230 

121-124 
125-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
145-148 
149-162 

167-160;i53-156 
- 157-160 

161-162 -
163-166!l61-164 
167-170 165-168 
171-174169-172 

217 
221-224 
225-228 
229-232 
233-236 231-234 
237-240236-238 

239-240 237-240,235-238 

209-212 207-210 
213-216 211-214 
217-220 216-218 
221-2241219-222 
226-228 223-226 
229-232 227-230 
233-236 231-234 

!06-208!203-206 
209-212 207-210 
213-216 211-214 
217-220:215-218 
221-224|219-222 
225-228 223-226 
229-232|227-230 
233-236 231-234 

239-240 237-240!236-238 
- I - 1239-240 

173-176 
177.-180 
181-184 
186-188 
189-192 
193-196 
197-200 
201-204 
206-208 
209-212 
213-216 
217-22Ö 
221-224 
226-228 
229-232 
233-236 
237-240 

241-244 
245-248 
249-262 
263-266 
267-260 
261-264 
266-268 
269-272 
273-276 
277-280 
281-284 
286-288 
289-292 
293-296 
297-300 
301-304 
305-308 
309-312 
313-316 
317-320 
321-324 
326-328 
329-332 
333-336 
337-340 
34t-344 
346-348 
349-362 
363-356 
367-360 
361-364 
365-368 
369-372 
373-376 
377-380 
381-384 
386-388 
389-392 
391-396 
397-400 
401-404 
406-408 
409-412 
413-416 
417-120 

preko 420-440 
. 440-460 
, 460-620 
. 620-600 
. 600-720 
. 720 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
60. 
51. 
52. 
53. 
64. 
56. 
66. 
67. 
68. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
66. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
76. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

dinarjev 

0-16 
0-25 
0-33 
042 
0-50 
0-66 
0-76 
092 
1-08 
1-26 
1-42 
1-68 
1-75 
192 
208 
233 
2-50 
267 
3 — 
3-17 
342 
367 
392 
420 
4-50 
4-76 
5-— 
633 
•575 
6 — 
633 
667 
7-08 
7-33 
7-67 
8 - -
8-33 
8-67 
917 
9-60 
983 

10-33 
10-67 
1 I ' 
ll-33 
11-67 

12 — 
12-33 
12-67 
13 — 
13-33 
13-83 
14-17 
14 50 
1483 
16-33 
16-67 
16 — 
1633 
1683 
17-17 
17-67 
1 8 -
18-60 
18-83 
1933 
1967 
20-17 
2060 
21-— 
21-60 
214*2 
2233 
22-83 
2317 
23-67 
24-17 
24-67 
26-17 
26-67 
2 6 - -
26-60 
2 7 - -
27-50 
2 8 -
28-50 
29 — 
29-60 
3 0 - -
30-60 
31 — 
31-67 
32-17 
3267 
3317 
33-67 
34-17 
34-83 
36-33 
3 6 - -
36-60 
3 7 - -
37-33 
37-67 

0-32 
060 
0-66 
0-84 
1 — 
1-32 
1-50 
1-84 
216 
2-50 
2-84 
316 
3-50 
3-84 
416 
4-66 
6 — 
5-34 
6-— 
6-34 
6-84 
7-34 
7-84 
8-40 
9 — 
960 

1 0 -
1066 
11-60 
12 — 
12-66 
13-34 
1416 
14-66 
15-34 
16- -
16 66 
17-34 
18-34 
19 — 
19-66 
20-ó6 
21-34 
22-— 
22-66 
23-34 
2 4 -
24-66 
26-34 
26 — 
26-66 
2766 
28-34 
29 — 
2966 
30-66 
31-34 
3 2 -
82-66 
33-66 
34-34 
36-34 
3 6 - -
37-— 
37-66 
3866 
39-34 
40-34 
41-— 
42'— 
4 3 -
4384 
4466 
4666 
4634 
47-34 
4834 
49*34 
60-34 
6134 
6 2 - -
6 3 -
64-— 
6 6 - - . 
66 — 
67-— 
6 8 - -
59 — 
60 — 
6 1 -
6 2 - -
6334 
6434 
6634 
66-34 
67-34 
68*34 
6966 
70-66 
72 - -
73 — 
74-— 
7466 
7534 

0-48 
0-76 
0-99 
1-261 
1-бО 
1-98 
2-25 
2-76 
3-24 
3-75 
4-26 
4-74 
5-25 
5 76 
6-24 
6-99 
7-60 
8-01 
9-— 
9-51 

10-26 
11-01 
11-76 
12-60 
1350 
14-25 
15-— 
15-99 
17-25 
18-
18-99 
2001 
21-24 
21-99 
23-01 
24-— 
24-99 
2601 
27-51 
28-50 
2949 
ЗД-99 
32-01 
33 — 
33-99 
3601 
3 6 -
36-99 
38-01 
39 — 
39-99 
4099 
42-61 
4350 
44-49 

0-64. 
1 - — I 
1-32: 
1-68 
2--I 
2-64! 
3 - -
3-68| 
4-32; 
6--i 
5-68: 
6-32J 
7-—I 
7-68 
8-32 
9-341 

10--! 
10-68' 
12-—i 
12-68 
13-68 
14-6.8 
15-68 
16-80 
1 fr
i z 
zo-— 
21-32 
2 3 -
24--
25-32 
26-68 
28-32 
29-32 
30-68 
3 2 -
33-32 
34-68 
36-68, 
38--
39-32 
41-62 
4268. 
44--
46-32 
46 68 
48--1 
49-32 
60-68 
52 
53-32 
55-32 
56-68 
68--
59-32 
61-32 
62-68 
64 

65-32 
67-32 
6868 
70-68 
72--
74-— 
76-32 
77-32 
78-68 
80-68 
82--
84 — 
86--
8768 
89-32 
91-32 
92-K8 
94-68 
96-68 
98-68 

4599 
47-01 
48 — 
48-99 
60-49 
6151 
5301 
64-— 
66-60 
66-49 
67-99 
5901 
6061 
61-60 
6 3 -
64-60 
6676 
66-99 
67-49 
69 61 
7101 
72-61 
7401 

75-61100-68 
77 01102-68 
78-—104' 
7H-60106-— 
81-—1108-
8260 110 
84-—Ì112-— 
86-60114--
87* |116 — 
88-60118-— 
90—1120' 
91-50 122' 
93 — 124-
95-01 126-68 
9661128-68 
98-011306? 
99-61 132-68 

101-01134-68 
102-61 136-68 
104-49139-32 
105-99 141-32 
108 — 144-— 
109-60146-— 
111-— H e ' 
l l 1-99 149-32 
113-01160-68 

1 0 ••; 
11 % 
12% 
13% 
14% 
16% 

0-80 
1-25 
1-65 
2-10 
2-50 
3-30 
3-75 
4-60 
5-40 
6-25 
7-10 
7-90 
876 
9 60 

10-40 
11-65 
12-60 
13-35 
1 6 - -
16-86 
17-10 
18-36 
19-60 
21 
22-50 
23-75 
25 
26-65 
28-75 
3 0 - -
3165 
33-35 
35-40 
36-65 
38-35 
4 0 -
41-65 
43-35 
46 85 
47-50 
4915 
61-66 
63-35 
5 5 - -
56-65 
58-35 
6 0 - -
61-66 
63-35 
6 5 -
6665 
6916 
70-85 
72-60 
74-16 
76-66 
78-35 
80-
81-66 
84-16 
8585 
88-35 
90--
92-60 
9416 
9666 

1 — 
1-50 
2-— 
2-50 
3 — 
4 -
4-50 
550 
6-60 
7-60 
8-50 
9-50 

10-50 
11-501 

12-60 
14- -
16-
16-
18-, 
19-
20-50! 
22-^ 
23-50J 
25-
27-
28-50 
30- -
3 2 - -
34-50 

SO
SS
IO-
42-501 
4 4 - -
46-
48-
60-
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55 - -
67 - -
69 
62 - -
6 4 - -
66- -
68-
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74 - -
76--
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80 - -
8 3 - -
85- -
87--
8 9 -
9 2 - -
9 4 -
9 6 -
98-
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106--
108-— 
1 1 1 -
1 1 3 -
116 — 
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98-35;118--
100-85121-
102-50,123--
105-—126--
107-60129 
109-6013Г&О1 
111-66 
11416 
116-86 
118-35 
120-85146-
123-35148-
125-86161-

134-
137--
1 3 9 -
142-

128-36 
130--
132-60 
136 — 
137-50 
140 — 
142 50 
145 — 
147-60 
150-— 
152-60 
166--
168-35 
16085 
163-36 
166-86199-
168-36 202--
170-86 205-— 
174-16 2 0 9 -
176-66 212--
180-—J216 — 
182-60 219-— 
185-—Ì222-— 
18H-66 224-— 
188-35 226--

154 — 
166--
1 6 9 -
162 — 
1 6 5 -
168 — 
171 — 
174 
177 
180--
183--
186--
190--
193 — 
196 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
60. 
61. 
62. 
63. 
54. 
65. 
66. 
67. 
68. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
76. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

168 
169- 192 
193- 216 
217- 240 
241- 265 
266- 288 
289- 312 
313- 336 
337- 360 
361- 384 
385- 4 
409- 432 
433- 456 
467- 480 
481- 504 
605- 528 
629- 562 
553- 676 
577- 600 
601- 624 
625- 648 
649- 672 
673- 696 
697- 720 
721- 744 
745- 768 
769- 792 
793- 816 
817- 840 
841- 864 
865- 8 
889- 912 
913- 936 
937- 960 

j 961- 972, 
973- 996 
997-1020 

1021-1044 
1045-1068 
1069-1092 
1093-1116 
1117-1140 
1141-1164 
1166-1188 
1189-1212 
1213-1236 
1237-1260 
1261-1284 
1285-1308 
1309-1332 
1333-1366 
I357-13H0 

do 

193 
194- 217 
218- 241 
242- 265 
266- 290 
291- 313 
314- 337 
338- 361 
362- 386 
386- 409 
410- 433 
434- 467 
468- 481 
482- 506 
506- 529 
530- 653 
554- 677 
578- 601 
602- 626 
626- 649 
650- 673 
674- 697 
698- 721 
722- 745 
746- 769 
770- 793 
794- 817 
818- 841 
842- 865 
866- 889 
890- 913 
914- 937 
938- 960 

od do 

218 
219- 242 
243- 266 
267- 290 
291- 315 
316- 338 
339- 362 
363- 386 
887- 410 
411- 434 
435- 458 
469- 482 
483- 506 
607- 630 
631- 554 
556- 578 
579- 602 
603- 626 
627- 650 
651- 674! 
675- 698 
699- 722 
723- 746 
747- 770 
771- 794 
795- 818 
819- 842 
843- 866 
867- 890 
891- 914 
915- 938 
939- 960 

961- 985 
986-1009 
1010-1033 
1034-1067 
1058-1081 
1082-1106 
1106-1129 
1130-1163 
1164-1177 
1178-1201 
1202-1226 

1274-1297 
1298-1321 
1322-1346 
1346-1369 
1370-1393 

961- 973 
974- 997 
998-1021 

1022-1046 
1046-10«) 
1070-1093 
1094-1117 
1118-1141 
1142-1166 
1166-1189 
1190-1213 
1214-1237 

1226-1249|1238-1261 
1260-1273!l262-1286 

1286-1809 
1310-1333 
1334-1357 
1358-1381 
1382-1405 
1406-1429 
1430-1440 

3 

od do 

243 
244- 267 
268- 291 
292- 316 
316- 340 
341- 363 
364- 887 
388- 411 
412- 436 
436- 469 
460- 483 
484- 507 
508- 531 
532- 665 
566- 679 
580- 603 
604- 627 
628- 661 
662- 675 
676- 699 
700- 723 
724- 747 
748- 771 
772- 796 
796- 819 
820- 843 
844- 867 
868- 891 
892- 916 
916- 939 
940- 960 

961 
962- 986 
987-1010 
1011-1034 

4 

od do 

268 
269- 292 
293- 316 
317- 340 
341- 366 
3*6- 388 
389- 412 
413- 436 
437- 460 
461- 484 
485- 608 
509- 632 
633- 556 
657- 580 
581- 604 
605- 628 
629- 662 
663- 676 
677- 700 
701- 724 
725- 748 
749- 772 
773- 796 
797- 820 
821- 844 
845- 868 
869- 892 
893- 916 
917- 940 
941- 960 

od do 

293 
294- 317 
818- 341 
342- 366 
366- 390 
391- 413 
414- 437 
438- 461 
462- 485 
486- 609 
510- 633 
634- 567 
568- 681 
682- 605 
606- 629 
630- 663 
664- 677 
678- 701 
702- 726 
726- 749 
750- 773 
774- 797 
798- 821 
822- 846 
846- 869 
870- 893 
894- 917 
918- 941 
942- 960 

1036-1058:1047-1070 

961- 974 
976- 998, 
999-1022Ì1012-1036 

1023-1046:1036-1069 

961- 963 
964- 987 
988-1011 

6 

od do 

318 
319- 342 
843- 366; 
367- 390, 
391- 416; 
416- 438! 
439- 462; 
463- 486, 
487- 610 
611- 634 
636- 668, 
659- 682, 
683- 606 
607- 63 
631- 664' 
656- 678 
679- 702 
703- 726 
727- 750, 
761- 774,' 
776- 798 
799- 822 
823- 846 
847- 870, 
871- 894i 
896- 918! 
919- 942' 
948- 960. 

I i 

1059-10821071-1094 
1083-1106 1095-1118 
1107-1130.1119-1142 
1131-11641143-1166 

1060-1083 
1084-1107 
1108-1131 
1132-1156 
1166-1179 

1166-1178.1167-11901180-1203 
1179-12021191-12141204-1227 
1203-1226 1216-1238 1228-1261 

1381-14041394-1417 
1406-14281418-1440 
1429-14401 

1227-1260 
1261-1274 
1276-1298 
1299-1322 
1323-1346 
1347-1370 
1371-1394 

1419-1440 

1239-1262 
1263-1286 
1287-1310 
1311-1334 
1335-1368 
1359-1382 
1383-1406 

1395-141811407-1430 
1431-1440 

1262-1276 
1276-1299 
1300-1323 
1824-1347 
1348-1371 
1372-1396 
1396-1419 
1420-1440 

961- 976 
976- 999 

1000-1023 
1024-10471 
1048-107l| 
1072-109&; 
1096-1 n a 
1120-114,-
1144-116' 
1168-119 
1192-121&J 
1216-1281 
1240-126: 
1264-128' 
1288-1311 
1312-1331 
1336-136! 
1360-138: 
1384-1 
1408-1431 
1432-14' 

1441-1464 
1465-1488 
1489-1512 
1613-1636 
1637-1560 
1661-1684 
1686-1608 
1609-1632 
1633-1666 
1667-1680 
1681-1704 
1706-1728 
1729-1762 
1763-1776 
1777-1800 
1801-1824 
1825-1848 
1849-1872 
1873-1896 
1897-1920 
1921-1944 
1946-1968 
1969-1992 
1993-2016 
2017-2040 
2041-2064 
2066-2088 
2089-2112 
2113-2136 
2137-2160 
2161-2184 
2186-2208 
2209-2232 
2233-2266 
2267-2280 
2281-2304 
2306-2328 
2829-2362 
2363-2876 
2377-2400 
2401-2424 
2426-2448 
2449-2472 
2473-2496 
2497-2620 

preko 2620-2640 
. 2640-2880 
. 2880-3120 
, 3120-3600 
, 3600-4320 
. 4320 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
82. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
61. 
52. 
53. 
54. 
56. 
56. 
67. 
68. 
69. 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 

'• 86. 
: 87. 
; 88. 
! 89. 
; '90. 
; 91. 
; 92. 

93. 
1 94. 
• 95. 

96. 
97. 
98. 
99. 

Ц.О. 
101. 
102. 
103. 
104. 

2.) Lestvica davka za mesečne ponavljajoče se dohodke. 

Davek 
Din 

4 
6 
9 

11 
14 
17 
20 
23 
27 , 
31 
35 
39 
43 
48 
63 
58 
63 
68 
74 
80 
8« 
92 
98 

105 
112 
119 
126 
133 
141 
149 
157 
165 
173 
182 
191 
200 
209 
218 
228 
238 
248 
268 
2B6 
275 
283 
291 
ЗП0 
309 
3 i 8 
326 
335 
346 
354 
363 
372 
382 
392 
401 
411 

421 
431 
441 
461 
462 
472 
482 
493 
603 
614 
625 
636 
548 
668 
670 
581 
693 
606 
616 
628 
640 
662 
664 
676 
689 
701 
713 
726 
738 
762 
764 
778 
791 
804 
817 
830 
Ш 
868 
871 
885 
899 

,912 
9--3 
933 
943 

10 •/, 
11°/. 
1 2 % 
13 7,, 
1 4 % 
1 6 % 

Brez otrok 

od do 

600 
6 0 1 — 700 
7 0 1 — 800 
8 0 1 — 900 
901—1000 

1001—1100 
1101—1200 
1201—1300 
1301—1400 
1401—1600 
1601—1600 
1601—1700 
1701-1800 
1801-1900 
1901—2000 
2001—2100 
2101-2200 
2201-2300 
2301—2400 
2401—2600 
2501—2n00 
2601—2700 
2701-2800 
2801—2900 
2901—3000 
3001-.4100 
3101—3200 
3201—3.i00 
3301—3400 
3401—3600 
3501—3600 
3601—3700 
3701—3800 
3*01 —3'JOO 
3901—4000 

— 
— 

4001—4100 
4101-4200 
4201-4300 
4301-4400 
4401—4500 
4501-4600 
4601—4700 
4701—4800 
4801-4900 
4901-6000 
6001—5100 
6101—62«) 
6201-5300 
6301—5400 
6401—6500 
6601— 6H00 
6K01—5700 
5701—6800 
6801—5900 
5901 - 6000 

— 
— 

1 

od do 

700 
7 0 1 - 800 
8 0 1 — 900 
901—1000 

1001—1100 
1101—1200 
1201—1300 
1301—1400 
1401-1600 
1501—1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—1900 
1901—2000 
2001—2100 
2101-2200 
2201—2300 
2301—2400 
2401—2500 
2501-2600 
2601—2700 
2701—2800 
2801— 2'i00 
2901—3000 
3001—3100 
3101—3200 
3201—3300 
33U1—3400 
3401-3500 
3501—3600 
3601—3700 
3701—3800 
3801—3900 
3901-4000 

— 
— 

4001—4050 
4051—4160 
4151-4250 
4251—4350 
4351—4460 
4451-4560 
4651—4660 
4651—4750 
4751—4850 
4851-4950 
4951—6050 
6051—6160 
5161—6260 
6261—5350 
6351-6450 
6461-6550 
5561—5651) 
6651—6760 
6751-^6860 
5861—6950 
5961—6000 

— 
— 

2 

od do 

800 
801 - 9 0 0 
901—1000 

1001—1100 
1101—1200 
1201—1300 
1301—1400 
1401—1500 
1501—1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—1900 
1901—2000 
2001—2100 
2101—2200 
2201—2300 
2301—2400 
2401—2500 
2601—2600 
2601—2700 
2701—2800 
2801—2900 
2901—3000 
3001—3100 
3101—3200 
3201-3300 
3301—3400 
34D1—3500 
3501—3600 
3601-3700 
3701—3800 
3801—3900 
3901-4000 

— 
— 
— 

4001—4100 
4101—4200 
4201—4300 
4301-4400 
4401—4500 
4501—4600 
4601—4700 
4701—4800 
4801—4900 
4901-6000 
5001—6100 
5101-6200 
6201-6300 
6301—6400 
6401—5500 
5501—56110 
5601—5700 
5701—6800 
6801—5900 
6У01-6000 

— 
— 
— 

* 

preko 
» 
* 

* 
m 

n Ш 

Število otrok 

3 4 

od do j od do 

900 
901—1000 

1001—1100 
1101—1200 
1201—1300 
1301-1400 
1401—1500 
1501—1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—1900 
1901—2000 
2001—2100 
2101—2200 
2201-2300 
2301—2400 
2401—2600 
2601—2600 
2601—2700 
2701—2800 
2801—2900 
2901—301)0 
3001—3100 
3101-3200 
3201-3300 
3301—3400 
3401-3500 
3601—3600 
3601—3700 
3701—3800 
3801—3900 
3901-4000 

— 
— 
— 

4001—4050 
4051—4160 
4151—4260 
4251—4350 
4351—4450 
4451—4550 
4651—4650 
4651—4750 
4751—4850 
4851—4950 
4951—6050 
6051—6160 
5161—6260 
6261—6350 
5361—6450 
5451—6560 
6551—6650 
6651—6750 
6751-6850 
5851—6950 
6961—6000 

— 
— 
— 

1000 
1001-1100 
1101-1200 
1201—1300 
1301-1400 
1401—1500 
1501—1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—lHOO 
1901—2000 
2001—2100 
2101—2200 
2201—2300 
2301-2400 
2401-2500 
2601—2K00 
2601—2700 
2701—2800 
2801—2900 
2901—3000 
3U01— 3100 
3101—3200 
3201-3300 
3301—3400 
3401—3500 
3501 - 3 6 0 0 
3601—3700 
3701—3800 
3801—3900 
3901—4000 

— 
— 
— 
— 

4001-4100 
4101—4200 
42П1—4300 
4301-4400 
4401—4600 
4501— 4*00 
4601—4700 
4701—4800 
4801-49U) 
4901-5000 
6001-5100 
6101—6200 
6201—5300 
6301—6400 
6401—5600 
6601—6600 
6601-5700 
5701-6800 
5801—6900 
6901—6000 

— 
— 

6001— 6100 
6101— 6200 
6201— 63IÜ 
6301— «400 
6401— 6500 
6601— <;600 
6601— 6". 00 
6701— 6800 
6801— 6900 
6901— 7000 
7001— 7100 
7101— 7200 
7201— 7300 
7301— 7400 
7401 7600 
7601— 7600 
7601— 7700 
7701— 7*00 
7801— 7900 
7 9 0 1 - 8000 
8U01— 8100 
8101— (-200 
82ol— 8i00 
8301— 8400 
8401— 85(0 
8..01— «600 
8ii01— 8700 
8701— 8800 
8801— Hi'UO 
8-01— 9000 
9001— 9i00 
9 1 0 1 - 9200 
9 .01— 9-100 
9.101— 9400 d 
9401— 9600 
9501— 9'4X) 
9K01— 9700 
9701— 9*''0 
9801— 9900 
^901—10000 

lin 01 — lomu 
10101 - K'200 
102(11 — 10300 
10KI1 —10400 
10401 — 10500 

10500—11000 
1 KM)—12100 
U-Of 10-13000 
13O0D-16OO0 
160! 0 - 1 8 0 0 0 
•8000 

5 

od do 

1100 
1101-1200 
1201—1300 
1301—1400 
1401—1500 
1501—1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—1900 
1901—2000 
2001—2100 
2101—2200 
2201—2300 
2301-2400 
2401—2500 
2501—2600 
2601—2700 
2701—2800 
2801—2900 
2901—3000 
3001—3100 
3101—3200 
3201—3300 
3301-3400 
3401—3500 
3501—3600 
3601-3700 
3701—3800 
3801-3900 
3901—4000 

— 
— 
— 

4001-4060 
4051—4150 
4151—4250 
4261—4360 
4361—4450 
4461—4560 
4551—4650 
4661-4750 
4751-4850 
4851—4950 
4951—6050 
6051—6160 
6161—6260 
5251—6360 
5361—6460 
6451—5550 
6551—6650 
5661—6760 
5751—5860 
6851—6950 
6961—6000 

— 

6 

od do 

1200 ! 
1201—1300 
1301—1400 
1401—1500 
1501-1600 
1601—1700 
1701—1800 
1801—1900 
1901—2000 , 
2001—2100 | 
2101—2200 i 
2201-2300 : 
2301—2400 ! 

2401—2500 
2501—2600 
2601—2700 
2701-2800 
2801-2900 
2901—3000 ; 
3001-3100 
3101—3200 
3201—3300 
3301-3400 : 
3401—ЗпОО i 
3501—3600 i 
3601-3700 1 
3701—3800 ! 
3801—3900 j 
3901—4000 ! 

• i 

— 
— 
— : 
— 

4001—4100 \ 
4101-4200 i 
4201-4300 
4301—4400 
4401—4500 
4501—4600 
4601—4700 
4701 —4800 
4801—4900 
4901-5000 
6001—5100 
6101—6200 
6201—6300 
6301-5400 
5401—6500 
5501—6600 
6601—5700 
5701-6800 
6801—6900 
6901—6000 

j 

i 
l 

i 

! 
! 
\ 

-i 
| 
i 
1 
' 

i 

i 
i 
| 
• • 

; 1 

' '. 

(Glej lestvico 2. na prejšnji strani.) 
Ta lestvica se uporablja samo za ponavljajoče so 

mesečne prejemke. 
Davek po tej lestvici se dobi, бе se najprej po

išče stolpec, ki ustreza številčnemu stanju otrok, in 
v njem ustrezni skupni mesečni dohodek. V isti črti, 
na kateri se konstatira ta dohodek, je na levi strani 
ustrezni davek; n. pr.: Uslužbenec ima tri otToke 
izpod 18. leta, plače z vsemi dokladami pa na mesec 
3800 Din. V stolpcu za tri otroke je dohodek 3800. 
Din v 30. stopnji in ustrezni davek v znesku 149 Din. 

K členu 96. 
(Glej lestvico v členu 96. zakona.) 
Lestvica po členu 96. se uporablja, na dohodke 

in koristi, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj (glej pravil
nik k členu 91., točko 2.), in sicer na vsak dohodek, 
odnosno vsak prejemek in vsako korist z denarno 
vrednostjo posebe, brez odbitka, N. pr.: Na polno 
denarno nagrado 2000 Din znaša davek po tej le
stvici (5 %) 100 Din. Tukaj se ne priznava odbitek 
(davčni popust) kakor v členu 95. Tudi tukaj velja 
za vsak tak dohodek pravilo, da ne sme biti davek 
po višji stopnji večji od davka po najbližji nižji stop
nji, povečanega za razliko, zaradi katere sie uporablja 
višja stopnja (glej tolmačenje v točki 3. pravilnika k 
členu 95.). 

K členu 97. . 
1.) V členu 97. je urejeno vprašanje samouprav

nih doklad na uslužbenski davek. Zakonska odr&dba 
je, da se na davek na ponavljajoči se dohodek od 
nesamostalnega dela do 4000 Din mesečnega, od
nosno 960 Din tedenskega zneska prejemkov, 
po odbitku po členu 93., ne smejo nalagati nobene 
samoupravne doklade. Ker se tukaj omenja meja, 
kjer nastane pravica samouprave, nalagati svoje 
doklade na ta davek, so vpoštevni samo prejiemki 
preko 4000 Din na mesec, odnosno 960 Din na 
teden. In ker se ustanavlja ta meja z minimumom 
dohodka (4000 Din, odnosno 960 Din) po odbitku 
(popustu) po členu 93., je jasno, da se samoupravne 
doklade ne smejo nalagati na davek, ki ustreza na
stopnim zneskom prejemkov: 4200 Din za preje-
malca brez otrok, 4250 Din z 1. otrokom, 4300 Din 
z 2 otrokoma, 4350 Din s 3 otroki, 4400 Din s 
4 otroki, 4450 Din s 5 otroki, 4500 Din s 6 otro
ki itd. na mesec, odnosno 1020 Din za pre-jemalca 
brez otrok, 1032-50 Din z 1 otrokom, 1045 Din z 
2 otrokoma, 1057-50 Din s 3 otroki, 1070 Din e 
4 otroki, 1082-50 Din s 5 otroki, 1095 Din s 6 otro
ki itd. na teden. In ker, je na vse gorenje. zneske 
mesečnih prejemkov davek po lestvici enak, t. ji. 
228 Din, za zneske tedenskega prejemka pa 55 Din, 
in ker se smejo nalagati samoupravne doklade po 
dTugem odstavku člena 97. samo na davek od pre
jemkov preko gorenjih (mesečnih, odnosno teden
skih) zneskov ali, jasneje povedano, na u&trezni 
davek od zneskov prejemkov, ki presezajo gorenje 
minimalne vsote, oproščene samoupravnih đoklad, 
je tTeba v vsakem konkretnem primeru od uslužben-
skega davka po lestvicah člena 95., če preeeza me
sečni dohodek 228 Din, tedenski dohodek pa 55 Din, 
te vsote odbiti od mesečnega, odnosno tedenskega 
davka. Razlika, ki se pokaže, je. ustrezni davek, ki 
zadeva znesek prejemkov preko zakonskega mini
muma, in ta razlika v davku je zavezana samo
upravni dokiadi. 

N. pr.: Uslužbenski davek na mesečni dohodek 
7000 Din po 69. stopnji mesečne lestvice znaša 
514 Din; odbivši 228 Din, ki odpadajo na minimum 
do 4000 Din, ostane 286 Din, na katere smejo samo
upravna telesa nalagati svoje doklade. 

2.) Na uslužbenski davek po lestvici člena 96. za 
dohodke, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, smejo nala
gati samoupravna telesa doklado na vsako vsoto 
davka, ne glede na višino dohodka. 

. 3.) Državni uslužbenci niso po zakonih in ured
bah, .ki veljajo za državne uslužbence, zavezani 
samoupravnim dokladam glede davka na prejemke, 
ne glede na njih višino. 

. K členu 98. 

Vse osebe, razen onih, ki so oproščene ushižben-
skega davka po točkah l.).do 5.) člena 90. in ki 
imajo dohodek od nesamostalnega dela in nesamo
stalnega poklica, ne glede na to, ali je ta dohodek 
zavezan davku ali pa ga. je oproščen po točki 6.) 

:člena 90. (zaradi minimalnega dohodka), morajo na
baviti pred začetkom koledarskega, leta, vsekakor 
pa pred vstopom v službo, od svojega občinskega 
oblasjtva knjižico, za, uslužbenski davek po uradnem 
.obrazcu. 

Občinska oblaetya se morajo po potrebi založiti 
z,zadostno, količino teh knjižic. Knjižice jim izdajaj 
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pristojno davčno oblastvo prve stopnjo na kredit po 
pravilno izdanem zaprosilu. Izkupiček za prodane 
knjižice mora izročiti občina davčnemu oblastvu 
koncem vsakega poluletja in mora voditi v vsakem 
letu s tekočimi rednimi številkami seznamek, v ka
terega vpisuje imena in priimke oseb, ki jim je 
izdala knjižico. 

2.) Knjižice za uslužbenski davek izdaja občin
sko oblastvo svojim občanom na ustno prošnjo za 
nabavno ceno brez druge odškodnine. V knjižico 
vpiše ime in priimek prizadete osebe kakor tudi ime
na in rojstna leta njenih zakonskih (ali pozakonjenih) 
otrok, ki niso prestopili 18. leta starosti in nimajo 
samostalnega dohodka. 

V vsako knjižico je treba vpisati številko seznam
ka, pod katero se knjižica izda, dan izdaje kakor 
tudi koledarsko leto, za katero naj knjižica velja. 

3.) Podatki o otrocih se uvažujejo glede davč
nega popusta (odbitka) kakor tudi glede minimal
nega dohodka samo do konca koledarskega leta, za 
katero davčna knjižica velja. Da se morejo uvaže-
vati ti odbitki še nadalje, mora nabaviti prizadeta 
oseba za naslednje koledarsko leto novo knjižico. 
Tsta knjižica se sme ukoriščati v naslednjem kolo-
tlarskem letu samo, če je v njej še dosti prostora 
in če občinsko, odnosno davčno oblastvo tudi za na
slednje koledarsko leto potrdi podatke o otrocih. 

4.) Za zavezance v krajih, kjer še ni občinskih 
oblastev, izdajajo te knjižice davčna oblastva prve 
stopnje. Vendar pa smejo izdajati ta davčna oblastva 
knjižice na. ustno prošnjo za nabavno ceno tudi 
vsaki drugi prizadeti osebi; toda podatke o otrocih 
smejo vpisati v knjižico samo na podstavi pravilno 
in pristojno izdanih potrdil o rodbinskem stanju^. 

5.) V knjižico, ki služi za dokaz o plačanem 
uslužbenskem davku (ölen 157., tretji odstavek), 
vpiše delodajalec vsa ponavljajoča se izplačila ka
kor tudi vse ponavljajoče se dajatve in koristi v 
denarni vrednosti ob vsakem roku izplačila (dajat
ve), ponavljajoče se koristi in odtegljaj davka ter 
potrdi njegovo točnost s svojeročnim podpisom. V 
knjižico se vpisujejo, какот se kdaj pojavijo, tudi 
dohodki, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, z davkom, 
ki odpada nanje po lestvici člena 96. (Glej spodaj 
točko 8.) 

To potrdilo se smatra za redno postavljeno tudi 
takrat, kadar postavi namesto delodajalca svoj pod
pis v knjižico kdo drugi, ki ga zastopa v izplače
vanju ali ki je pooblaščen, podpisovati firmo. Ven
dar pa je tudi v tem primeru delodajalec odgovoren 
za pravilno vpisovanje podatkov. 

6.) Ves čas zaposlenosti mora delodajalec hraniti 
davčno knjižico zaposlene osebe ter jo pokazati na 
zahtevo kontrolnih organov. Če zaposlenec izstopi 
iz službe, mu mora delodajalec knjižico vrniti. 

Delodajalec, ki ne vpiše v to knjižico zgoraj, na
vedenih podatkov, se kaznuje po členu 139., drugem 
odstavku. 

7.) Davčne knjižice niso dolžni imeti po drugem 
odstavku člena 98. uslužbenci države in samouprav
nih teles, ki imajo plačilne knjižice. Vendar pa v 
praksi ta knjižica ni potrebna niti državnim urad
nikom brez plačilne knjižice, ker je pravilnost od
tegljaja njih davka zajamčena že z uradno dolžnostjo 
državnih likvidacijskih organov in državnih blagajn, 
odnosno s cenzuro organov glavne kontrole. 

8.) Vkljub odredbi pod točko 5.) smejo delo
dajalci, ki vodijo redne plačilne seznamke svojih 
zaposloncev, v katerih so obseženi konkretno po
trebni razpredelki, določeni v uradno predpisanem 
obrazcu seznamka (člen 99.), in ki ne pobirajo usluž-
benskega davka v davčnih znamkah (člen 100.), vpi
sovati v davčno knjižico izplačila ob vsakem roku, 
ko je treba navesti samo čas, za katerega in kolik 
davek se je odtegnil, in podpis. Vendar pa morajo 
zapisovati taki delodajalci na prvo stran knjižice po
leg podatkov o vstopu v službo in izstopu iz nje še 
pogojeno dnevnico ali tedensko plačo kakor tudi p>-
znejše izpremembe. Za delavce od kosa se zapiše v 
tem primeru na prvo stran knjižice povprečni dnevni 
zaslužek. Glede zaposlencev s polmesečno ali me
sečno plačo je treba postopati povsem tako kakor 
pod točko 5.). 

K členu 99. 
1.) Vse privatne in pravne osebe kakor tudi 

državne, samoupravne blagajne in blagajne drugih 
javnih naprav (osrednji urad in okrožni uradi za 
zavarovanje delavcev, blagajne za zavarovanje de
lavcev prometnih podjetij, bratovske skladnice pri 
rudnikih, trgovske, industrijske, obrtniške zbornice 
i dr.), ki vrše izplačila po službenem razmerju, mo
rajo odtegniti ob vsakem izplačilu davek po lestvi
cah člena 95. za denarne in naturalne prejemke in za 
koristi ponavljajočega se značaja, odnosno po lest

vici člena, 96. za prejemke in koristi, ki se pojavljajo 
zdaj pa zdaj. 

Za izplačilo se ne smatra samo plačilo v gotovini 
ali v naravi, ampak tudi delodajalčeva zadolžitev 
proti zaposleni osebi na svoj ali na tuj račun. 

2.) Davek, odtegnjen v vsakem mesecu, mora iz
ročiti delodajalec pristojni državni blagajni s se-
znamkom vseh svojih nameščenih in zaposlenih 
uslužbencev in delavcev najkesneje 15. dan po pre
teku tega meseca. (Glej tudi spodaj točko 8.) 

Da utegne davčno oblastvo pregledati seznamke, 
ki se mu predlože, in da delodajalcem ni treba dolgo 
čakati, kdaj pridejo na vrsto pri vplačilu davka, 
določi davčno oblastvo dni, ko sprejme vsak mesec 
delodajalca za prevzem uslužbenskega davka. Če 
zaradi velikega števila delodajalcev ni mogoče vseh 
sprejeti do 15. dne prihodnjega meseca, se smatra 
davek za položenega o pravem času, ako se izroči 
tudi po 15. dnevu, toda na vnaprej določeni raz-
poredni dan, ki nastopi za 15. dnem. 

Če je poslednji dan plačilnega roka nedelja ali 
praznik, se sme izvršiti plačilo še naslednji dan brez 
škodljivih zakonskih posledic. 

Za vsakega delodajalca, тагеп za državo, je pri
stojno, sprejemati uslužbenski davek, njegovo davč
no oblastvo prve stopnjo. 

Vsi državni uradi, ki imajo specialne blagajne 
(kakor: ministrstvo za vojsko in mornarnico, mi
nistrstvo za zunanje posle, ministrstvo za pošto 
in telegraf, ministrstvo za promet, uprava državnih 
monopolov, uprava narQdnega pozorišta, uprava 
državne tiskarne, Državna hipotekama banka itd.), 
morajo zaračuniti in oddajati odtegnjeni davek, 
tako onega za ponavljajoče se prejemke kakor tudi 
onega za vsote, ki se izplačujejo zdaj pa zdaj, pri do
tičnih finančnih upravah, davčnih uradih, odnosno 
v Beogradu pri beograjskem davčnem oddelku, in 
sicer najkesneje do konca prihodnjega meseca. 
Ostale državne blagajne zaračunavajo odtegnjeni 
davek takoj po izplačilu kot dohodek od uslužben
skega davka.. 

3.) Seznamek se mora sestaviti po tem-le obrazcu: 
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V seznamek se morajo vpisati podatki tako o 
uslužbencih in delavcih, ki imajo prejemke in koristi 
preko minimuma po členu 90., točki 6.), kakor tudi 
o onih. katerih dohodek ne preseza tega minimuma. 

Za hišno služabništvo ni treba sestavljati tega 
seznamka. Zanje zadošča običajna pismena prijava, 
v kateri se navajajo: ime in priimek, višina prejem
kov v denarju in odtegnjeni davek. 

Uradni obrazec seznamka sme nadomestiti delo
dajalec tudi s plačilnim seznamkom svojih zaposlon
cev, če obremeni ta seznamek tudi vse konkretne 
potrebne razpredelke, določene v uradnem obrazcu. 

4.) Ob vsakem vplačilu davka predloži delo
dajalec davčnemu oblastvu seznamek in vplačilni 
list. Na seznamku potrdi oblastvo z UTadnim peča
tom in podpisom, dveh uradnikov (blagajnikovim in 
onega uradnika-, ki jo seznamek likvidiral) prejeto 
vsoto ter ga vrne delodajalcu kot dokaz, da se je 
skupna vsota, označena v seznamku, položila. Na
sprotno pa izroči delodajalec oblastvu svojeročno 
spisan in izpolnjen vplačilni list za isto vsoto kot 
dokaz oblastvu, da je dotično vsoto prejelo in vlo
žilo v blagajno. 

Vplačilni list se sestavlja po naslednjem obrazcu: 

Vplačilni list 
Prejeto in vknji- za Din par . . . (z be-
ženo v davčnem sedami ), ki sem 
dnevniku št. . . . ; jih danes položil pri blagajni 
dne leta i v kot 
. . . . Kontirano | odtegnjeni uslužbenski davek т 
v knjigi delodajal- i svojem obratu (podjetju) . . . . 
cev str. . . . i . . . . za čas od dne 

i do dne 
BlagaJDik: Likvidator: ! 

j V , dne . . . . 192 . .' 
Syojero5ni podpis: 

Vplačilni list hrani davčno oblastvo kot doku
ment dve leti. 

Z vplačilom davka delodajalec ni oproščen od
govornosti, če se iz kakršnegakoli povoda pozneje 
ugotovi zakonska nepravilnost. 

5.) Odtegnjeni davek se sme polagati namesto 
pri državni blagajni tudi po poStni hranilnici. Kdaj 
so začno tak način polaganja, so predpiše s podrob
nimi navodili zanje naknadno. Vendar pa se sme 
vršiti vplačevanje po poštni hranilnici po dosedanjih 
predpisih še nadalje, kjer to že obstoji dandanes. 

6.) Odtegnjeni davek se mora vplačati, razen če 
se odteza pri državnih blagajnah, najkesneje 15. dan 
po poteku vsakega meseca. Vendar pa smo dovoliti 
generalna direkcija davkov za poedino kategorije 
delodajalcev, da so polaga odtegnjeni davek tudi 
četrtletno; v tem primeru se mora vplačati davek 
najkesneje v Ì5 dneh po poteku vsakega četrtletja 
(kvartala). 

Pravica, polagati davek v četrtletnih rokih, ne 
odvezuj,e delodajalca dolžnosti, da mora sestaviti 
za vsak mesec predpisani seznamek in ob vsakem iz
plačilu takoj vpisati potrebne podatke v knjižico 
uslužbenskega davka. Ko plača davek za vsako 
četrtletje, mora izročiti delodajalec tudi seznamke 
za vse tri dotične mesece. 

7.) Generalna direkcija davkov sme dovoliti delo
dajalcem, pri katerih je zaposleno posebno velik» 
uslužbencev in delavcev, da plačujejo v vsakem 
četrtletju mesečno kot uslužbenski davek povpreč
no vsoto, ki ustreza povprečni višini davka za pred
hodne tri mesece. Končni obračun se izvede v tom 
primeru na podstavi soznamka, sestavljenega za vse 
četrtletje, za katero so se plačale samo povprečne 
vsote davka. 

8.) Ko poteče skrajni rok za plačilo (položitev), 
odtegnjenega davka, se računijo od tega dne na 
neplačane dospele vsote davka letne 6%ne obresti 
do dne plačila (člen 149.). 

Če delodajalec ne plača odtegnjenega davka v 
določenem roku, mu pošlje oblastvo pismen opomin, 
naj izroči predpisani seznamek in položi uslužbenski 
davek v osmih dneh. Če delodajalec tudi v tem roku 
ne izpolni svojo dolžnosti, določi davčno oblastvo 
na podstavi člena 125., poslednjega odstavka, od
nosno člena 127., sâmo na podstavi lastnih podatkor 
in zaznanj, odnosno na podstavi pregleda, izvršenega 
po členu 102. zakona o neposrednjih davkih, z od
lokom davek za dotični mesec, odnosno za dotično 
trimesečje, ter izreče obenem kazen zaradi nerod
nosti po členu 138. Če gre tudi za nerodnosti po 
Slenu 139., se izreče kazen tudi zaradi njih v istem 
odloku. Davek, določen z odlokom, se takoj predpiše 
na delodajalčev račun kot uslužbenski davek. Is-
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dane odlok« je treba vpisati .v pripombo v delodajal
čevi knjigi. Pritožba zoper take odloke ne zadrži 
izterjave davka, nego samo kazen ter se vzame v 
postopanje po členu 127. 

9.) Delodajalec, ki ne vpiše v seznamek ali v 
davčno knjigo podatkov po poslednjem odstavku 
člena 98. ali ne vpiše odtegnjenega davka v fakti.:-
nem znesku ali ga sploh ne vpiše, se kaznuje za vsak 
poedini prekršek po členu 139. (z 20 Din do 500 
Din); s tem pa ni oproščen dolžnosti, jamčiti za da
vek po členu 146. Če stori to z namenom, da bi 
se izognil plačilu davka, je odgovoren za. utajbo 
po členu 142. 

10.) Od prednjih pravil o odtezanju davka po 
delodajalcih dopušča zakon dve izjemi, in sicer: 

a) če stanuje delodajalec stalno v inozemstvu, in 
b) če ima zaposlena ali nameščena oseba dohodke 

posredno tudi od tretje osebe po pravici, ki ji je 
dana z zvanjem ali položajem v službenem razmerju 
(člen 89., prvi odstavek), kakršni so n. pr. dohodki 
duhovnih oseb za činovdejstvo (štolnino) itd. (glej 
pravilnik k členu 89., točko 7., če so taki dohodki za
vezani pridobnini, ne pa temu davku). V teh prime
rih mora plačati davek prejemalec sam neposredno 
in v rokih, ki so določeni tudi za delodajalce. 

Da se opravljajo taki primeri plačevanja usluž-
benskega davka lažo tako za davčna oblastva kakor 
tudi za prejemalce dohodkov, sinejo določiti preje-
malci dohodkov s pristojnim davčnim oblastvom (po
slednji stavek člena 112.) povprečno mesečno vred
nost takih dohodkov (brez prijavljanja konkretnih 
primerov) začetkom vsakega koledarskega leta; 
davčno oblastvo pa jim predpiše odpadajoči mesečni 
davek po lestvici člena 96. in pobira davek po po
teku vsakega četrtletja. Ce bi se o povprečni osnovi 
ne mogel doseči sporazum, sme zahtevati prejemalec 
posredovanje višjega davčnega oblastva. 

V primeru pod točko a) ni postopati po prednjem 
odstavku, če ima delodajalec obrat v naši državi, 
ker mora imeti obrat koga. ki zastopa delodajalca 
pred oblastvi. 

K členu 100. 
Vkljub odredbam členov 98. in 99., po katerih 

je treba uslužbenski davek odtezati ob izplačilu ter 
ga izročati v denarju državni blagajni,' dovoljuje 
zakon tudi pobiranje tega davka v davčnih znamkah. 

Pobirati uslužbenski davek v davčnih znamkah 
morajo vsi delodajalci, ki ne zaposlujejo mesečno 
povprečno nad 20 zaposlencev. Če se med letom to 
število tudi prekorači, se delodajalec ne odveze 
dolžnosti, pobirati davek v znamkah do poteka do
tičnoga davčnega leta, ko mora svojo zakonsko ob
veznost, odjaviti, da se vpiše v knjigo delodajalcev, 
ki izročajo uslužbenski davek v denarju. 

Pobiranje davka, v znamkah, ne glede na število 
zaposlencev, se prepoveduje vsem državnim in samo
upravnim institucijam kakor tudi osebam, ki so na
čeloma zavezane družbenemu davku, najsi so ga 
trajno ali začasno oproščene. 

Vsi delodajalci — razen onih iz prednjega od
stavka —, ki niso zavezani pobirati davka v znam
kah, se morajo prijaviti do dne 25. januarja vsakega 
Ifta davčnemu oblastvu prve stopnje, da jih vpiše 
v knjigo delodajalcev, ki izročajo uslužbenski da
vek v denarju. Na to se morajo opozoriti dotični 
delodajalci do dne 5. januarja z javnim pozivom, 
ki mu je* treba dostaviti, da se uporabi najvišja Ica-
zen po členu 138. na vsakega delodajalca, ki ima 
povprečno preko 20 zaposlencev, a se do tega roka 
ne prijavi oblastvu. Poleg te kazni morajo pobirati 
taki delodajalci do konca prvega četrtletja davek v 
znamkah in šele od začetka naslednjih četrtletij, v 
gotovini. 

Za delodajalce, ki niso zavezani, pobirati davka 
v znamkah, otvorijo davčna oblastva posebno knji
go, v katero vpisujejo poleg delodajalčevega imena 
podatke iz davčnega dnevnika o položenih vsotah 
davka. Ta knjiga služi tudi za evidenco o točnosti 
delodajalcev glede vplačevanja odtegnjenih vsot. 
Imenik teh delodajalcev se mora priobčiti vsako 
četrtletje organom finančne kontrole. 

Davčne znamke se izdajajo samo pri davčnih 
uradih, po potrebi pa tudi pri oddelkih finančne 
kontrole. 

Davčne znamke se ne smejo kupovati pri niko
mer drugem nego pri teh uradili. 

Davčne znamke se natisnejo predhodno v vred
nosti po 0-50, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 in 20 Din. Kakšne 
so znamke, to se bo razglasilo o priliki vsake izdaje. 

Davčne znamke se morajo nalepiti v knjižici ob 
vsakem izplačilnem roku na določen prostor name
sto označbe odtegnjenega davka. 

Znamka se mora dobro nalepiti in potem tako 
uničiti z žigom ah' svojeročnim podpisom, da je ni 
več mogoče uporabiti. 

Davčne znamke se začno uporabljati z onim 
dnem, ki ga naknadno določi minister za finance z 
naredbo, v kateri uredi tudi uradno ravnanje z njimi 

K členoma 101. in 102. 
1.) Davčna oblastva imajo dolžnost nadzirati, ali 

vsi delodajalci v njih območju pravilno odtezajo da
vek in ali vplačujejo odtegnjeni in predpisani da
vek v določenem roku. Zato morajo davčna oblastva 
primerjati prijavljene seznamke z vsemi podatki o 
podjetjih, obratili in poklicih v svojem območju, kar 
jih je zavezanih pridobnini in družbenemu davku, 
prav tako pa tudi z drugimi podatki, s katerimi raz
polagajo in ki jih morejo dobiti pri drugih oblastvih 
(občinskih, za zavarovanje delavcev itd.). Iz se-
znamkov smejo izpisovati zase potrebne beležke 
(katastrski list pridobnine). 

2.) Davčna oblastva morajo seznamke, ki jih jim 
predlože delodajalci, preizkusiti tako glede uporab
ljanja davčnih lestvic po členih 95. iti 96. kakor tudi 
glede vsote odtegnjenega davka. Vse nepravilnosti, 
zapažene ob takem preizkušanju, je treba takoj 
vpričo delodajalca vidno popraviti in pobrati tako 
ugotovljeno vsoto. Če delodajalec ne pritrdi učinje-
nemu popravku, mu je treba izdati odlok po čle
nu 127. 

Zoper take odloke je dopustna pritožba na višje 
davčno oblastvo v zakonitem roku; vendar pa pri
tožba ne zadrži izterjave. Taki odloki se smateajo 
obenem za izvršilni opomin, kolikor je skrajni rok 
za vplačilo tega davka potekel. 

3.) Davčna oblastva: kakor tudi organi finančne 
kontrole preizkušajo občasno, zlasti kadar nastane 
dvom, ali se stalno in pravočasno odteza davek od 
vseh prejemkov, ali delodajalci davek pravilno od
tezajo in ali ga pravočasno polagajo državni bla-
gajui. Preizkušanje se vrši s pregledom dotičnih 
poslovnih knjig in delavskih plačilnih seznamkov, 
izplačilnih listov za zavarovanje delavcev in davč
nih knjižic. 

Organi finančne kontrole imajo posebno dolž
nost, ob pregledovanju raznih podjetij'izpisovati po
datke iz čim večjega števila davčnih knjižic ter jih 
primerjati s seznamkom (plačilnim listom), na kate
rem je potrdilo davčnega oblastva o plačanem dav
ku, odnosno ki se mu predloži, če ni še prišel rok za 
vplačilo. Če se s tem preizkušanjem ugotovi, da 
odtegnjeni davek ni vpisan v seznamek o plačanem 
davku za dotični čas (mesec ali trimesečje) ali da 
ga je vpisal delodajalec v manjšem znesku, mora 
uvesti davčno oblastvo po predloženem opisu dejan
skega stanja kazensko postopanje zaradi utajbe po 
členu 142. zakona. 

Če se pobira davek v znamkah, primerja kon
trolni organ tudi podatke, vpisane v knjižico, z do-
tičnimi delodajalčevimi izplačilnimi listi (zapiski). 

V vsaki revidirani knjižici označi organ kontrole 
izvršitev revizije z datumom in podpisom. 

Preizkušanje smejo vršiti organi pri obratih in 
samostalnih poklicih samo med delovnim časom, v 
privatnih stanovanjih državljanov, pri katerih so 
zaposleni hišni služabniki, pa samo podnevi; pri tem 
morajo nastopati vedno spoštljivo, obzirno in dosto
janstveno. 

4.) Delodajalec, ki prepreči organom davčnega 
oblastva in finančne kontrole ogled na licu mesta 
ali jim ne da zahtevanih obvestil ali jim odkloni 
vpogled v poslovne knjige, plačilne seznamke ali 
davčne knjižice, se kaznuje s 1000 Din do 20.000 Din 
(člen 139., četrti odstavek). 

Kazni po tej točki izreka pristojno davčno ob
lastvo prve stopnje; zoper njegovo obsodbo pa je 
dopustna pritožba na pristojno višje davčno ob
lastvo v 15 dneh od dne, ko se je sojencu vročila 
obsodba (člen 139.). 

K členu 103. 
Med delodajalci in njih nameščenci utegne na

stati glede davčnih odtegljajev spor o nastopnih 
•vprašanjih: ali je izvesten dohodek zavezan davku; 
ali se je davku zavezani dohodek točno odtegnil; 
ali se je pravilno uporabila lestvica (iz člena 95. ali 
iz člena 96.); in ali se je odtegnil davek v zakonski 
vsoti. 

Za reševanje takih sporov je pristojno davčno 
oblastvo prve stopnje. Svojo rešitev mora izdati 
istega dne aH pa najkesneje naslednjega dne, ko se 
mu primer priobči. 

Za pristojno se smatra ono davčno oblastvo prve 
stopnje, pri katerem je delodajalec dolžan, polagati 
odtegnjeni davek. 

Zoper take rešitve je dopustna pritožba v 15 
dneh po izročitvi na pristojno davčno oblastvo druge 
stopnje. 

K členu 104. 
1.) Odmera davkov obseza praviloma štiri opra

vila: 
(1) zbiranje davčnih prijav in njih preizkušanje 

na podstavi zbranih podatkov in katastrskih ope-
ratov; 

(2) popisovanje davčnih subjektov; 
(3) ugotavljanje davčnih osnov in sestavljanje 

davčnih predlogov; 
(4) sestavljanje davčnih razporedov, odnosno me

sečnih pregledov. 
Zbiranje davčnih prijav in podatkov kakor tudi 

popisovanje davčnih subjektov kot važni priprav
ljalni opravili za odmero davkov se morata vršiti 
кат najpazljiveje in najtočneje z vsemi zakonskimi 
formalnostmi in pravočasno. 

2.) Davčna prijava je bodisi na zahtevo davč
nega, oblastva, bodisi po zakonski odredbi podana 
pismena ali ustna izjava davčnega zavezanca o iz-
vestnem dohodku ali dobičku, odnosno o činjeničan, 
od katerih je zavisna višina dohodka in dobička, 
zavezanega plačevanju davka. 

Prijava davčnega zavezanca je redoma substrat 
in izhodna točka za ocenitev davčne osnove. Zaradi 
tega nalaga zakon predložitev davčne prijave vsako
mur, ki ima neposredno ali po nasledstvenem zakupu 
zgradbo ali ima pravico, uživati zgradbo; ki iz
vršuje obrat, podjetje aH samostalen pokHc; ki ima 
dohodek v obliki obresti in rente, in naposled oni, 
ki je, kot zavezan javnemu polaganju računov, za
vezan, plačevati družbeni davek. 

3.) Davčna prijava se predlaga za vsako davčno 
obliko posebe. 

Ce davčni zavezanec ni izročil prijave, se ugo
tovi osnova po podatkih, ki jih zbere davčno ob
lastvo, odnosno ki jih oceni davčni odbor. V tem 
primeru zadenejo davčnega zavezanca, če ni opro
ščen dolžnosti prijavljanja po členu 105., posled
njem odstavku (glej pravilnik k členu 106., točko 4.), 
posledice iz člena 137. (glej tudi člen 129., odnosno 
člen 138., če ne izroči zahtevanih podatkov) in po 
konkretnem . primeru tudi ostrejše posledice čle
na 142. (Glej tudi odredbe'člena 4. o podaljševanju 
rokov.) 

4.) Kako je prijavljati in katastrirati davčne 
osnove zemljarine, to je urejeno s posebno uredbo 
o ugotovitvi katastrskega čistega dohodka z dne 
9. maja 1928., G. D. K. br. 6381. 

5.) Kako je prijavljati, kontrolirati osnove in 
plačevati uslužbenski davek, to je urejeno v čle
nu 99. tega pravilnika. 

6.) Kako je postopati z davčnimi zavezanci z 
določeno stalno postavko davka (potujoči agenti in 
trgovinski potniki kakor tudi obrati brez stalnega 
lokala), to je urejeno v členih 59., 148. in 157. za
kona; postopanje ob pobiranju davka na rente z na
činom odbijanja pa je pojasnjeno v členu 71. tega 
pravilnika. 

K členu 105. 
Davčne prijave po zakonu o neposrednjih dav

kih se dado razvrstiti tako-le: 
I. prijave, ki se predlože vsako leto na obči 

javni poziv đavčnih oblastev; 
П. prijave, ki jih predlože vsako leto družbe, za

vezane javnemu polaganju računov; 
Ш. prijave, ki se predlagajo zdaj pa zdaj. 
Ad L Na obči javni poziv in v roku, ki je do

ločen v njem, se izroče vsako leto davčne prijave 
za zgradarino, pridobnino in davek na rente, razen 
če se pobira ta davek po členu 71. zakona. Obči 
javni poziv izda vsako davčno oblastvo prve etop-
nje za vsako to davčno obliko posebe po navodilih 
v naredbi, ki jo dobi od ministrstva za finance. 
Javni poziv se izvrši z njega javnim nabitkom 
(eventualno tudi v krajevnih Ustih); v selskih obči
nah pa se opozore nà ta poziv razen z nabitkom na 
občinski in drugih javnih zgradbah davčni zavezanci' 
na krajevno običajni način. V javnem pozivu se 
opozore davčni zavezanci: na dolžnost prijave po 
dotičnih davčnih vrstah; na rok (ki ne sme biti krajši 
nego mesec dni od dne, ko se poziv razglasi), do 
katerega marajo izročiti prijave; na posledice, če 
se ne predloži prijava, in na dolžnost, da se morajo 
sestaviti prijave po uradnem obrazcu, ki ga dobi
vajo za nabavno ceno pri davčnih oblastvih prve 
stopnje. Če pa oblastvo slučajno nima obrazcev, з& 
sestavi prijava na navadnem papirju, na katerega se 
zapišejo vsi podatki, zahtevani v uradnem obrazcu. 
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Koükor okoristi minister za finance pravico VL 

poslednjega odstavka člena 105. ter oprosti poedine 
kategorije zavezancev dolžnosti, predložiti prijave, 
se morajo navesti v javnem pozivu tudi določen* 
meje te oprostitve. 

Davčne prijave niso zavezane nobeni taksi po 
taksnem zakonu. Davčni prijavi je treba priložiti ali 

na poseben poziv oblastva naknadno dodati tudi 
vse druge podatke, ki so potrebni za pravilno od
mero davka. Vsaka davčna oblika ima svoj obrazec 
prijave. Obrazce smejo izdajati in prodajati v urad
no predpisani obliki davčnim zavezancem tudi pri
vatni obrati. 

Obrazci prijav imajo te-le oblike: 

Obrazec: Davčna prijava zgradarine. 

(Prva stran.) 

Občina,kjerzgradba stoji, Številka 
. katastrskega lista 
Mestni okraj 
ulica , h. št. . (Vpiše davčno oblastvo.) 

Prijava dohodka od zgradb 
z a o d m e r o z g r a d a r i n e z a le to 19 . . 

T . ( lastnika: Ime m s.- , .. , i uživalca: , 
Угши • | nasledstvenega zakupnika: 
Njegov poklic: 
Njegovo stanovalisče: 

1.) Prijava so predloži na javen poziv in v roku, 
ki je določen v njem; 

2.) če se prijava zakesni ali če se ne predloži, 
se kaznuje to po členu 137. zakona; 

3.) prijavo je treba izpolniti po vseh postavlje
nih vprašanjih razločno in čitno; 

4.) resničnost prijave mora podpisati na dolo
čenem mestu najemnik (zakupnik); 

5.) za lažno potrdilo najemnine (zakupne cene) 
se kaznuje zakupnik (najemnik) po členu 138. za
kona; 

S.) najemnina (zakupnina) se prijavlja v letnem 
znesku (ne glede na to, ali je bil objekt ves čas v 
najemu ali ne) po pogodbenem stanju z onega dne, 
ko se je razglasil javni poziv po točki 1.). Ce objekt 
ni oddan ali Če ga uporablja samo lastnik, odnosno 
če ga daje brezplačno ali obvezno za nižjo ceno dru
gemu, prijavi davčni zavezanec najemnino po kra
jevnih razmerah; 

7.) prijava se predloži za vsak objekt posebe, 
najsi bi imel dve hišni števflkr, za več objektov pa 
se sme predložiti obenem samo, če so vsi pod eno 
nuno Številko; 

8.) kdor utaji najemnino, se preganja davčno-
kazenski ter se kaznuje po členu 142. zakona; 

9.) o vsaki prijavi, izročeni pri oblastvu, naj za
hteva predložitelj potrdilo, ki edino shiži za dokaz 
o izročitvi; glede prijav, izročenih po pošti, služi za 
dokaz izročitve poštno potrdilo. 
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(Četrta stran.) 

Dan, ko se je prejela prljava : 
(Če je dospela prljava po pošti, se vpiše dan, 
ko se je prejela na pošti, in priloži se jI kot 

dokaz zavitek.) 

1.) Ali je prijava pravočasna 

2.) Zakaj se ni usvojila višina najemnine, kakor jo 
je prijavil zavezanec: . . . 
(Primerjanje s stanjem katastrskega lista, ukrenjene 

poizvedbe in zaslišbe.) 

3.) Ugotovljena kosmata najemnina: 
a) Za del zgradbe ali za vso 

zgradbo brez davčne olajšave 
. . %ni odbitek po členu 36. 

znaša . 
Ostane osnova 12%nega dav

ka 
Osnovnega davka . . . . . . Din . . 

Vpisano v razporedu I. občine 
Zaporedna številka . . . . 
b) Za del zgradbe ali za vso 

zgradbo z davčno olajšavo . . Din . . 
. . %ni odbitek po členu 36. 

znaša Din . . 
Ostane osnova 3%nega davka . : Din . . 
3%ni davek • Din . . 

Vpisano v razporedu П. občine 
Zaporedna številka . . . . 

Referentov podpis: 

Din 

Din 

Din 

Obrazec: Davčna prijava prfdobnine. 

O b č i n a . . . . 
Mestni okraj 

(Prva stran.) 

. . . . Katastrski list št 

. . . . (Vpiše davčno oblastvo.) 

Za davčno'leto . . . . 

Davčna prijava 
d o h o d k o v , ki s o z a v e z a n i d a v k u od p o d 

jetja, o b r a t a In p o k l i c a (pr idobnina). 

Jme in priimek (firma): 
Imena družbenikov (članov podjetja): . . . . 
Kakšen je obrat (poklic):. 
Ce se vodi več raznih poslov (poklicev) pod enim 

obratom, kateri so ti posli in kateri je glavni: 

UJica (selo) in hišna številka obrata: 
Vložena glavnica: 

lastna: Din . . . . 
tuja in čigava: Din 

Število nameščencev (pomočnikov): 
Kdaj se je poslovanje začelo: 
Aii ni v kateri občini istega davčnega oblastva 

še drug obrat (agentura, podružnica itd.): . . . . 

Kosmati 
dohodek, 
dosežen 

v letu . . . . 

Din 

Režijski 
stroški 

v l e t u . . . . 

Din 

Čisti 
dohodek 

Din 

Pripomba 

Režijski stroški1 posamezno: 
1.) Najemnina (vrednost najemnine) 

za lokal: Din . 
2.) Plače in dnine pomožnega osebja 

in služabništva: Din . 
3.) Obresti od glavnice, najete za 

obrat: Din . 
4.) Ostali stroški: Din . 

Skupaj: Din 
Z besedami: 

Izjavljam, da sem vpisa) vso podatke po najboljši 
vednosti in vesti. 

dne meseca . . . . 19 

Podpis: 

(Uruga stran.) 

Predlog davčnega oblastva: 

Referentov podpis: 

(Tretja stran.) 

Ocenitev davčnega odbora 
v seji, ki jo je imel dne . . . . . v 

Razlogi: 

Predsednik: 

Prisotni člani: 

Zapisnikar: 

rtrtfai^v 
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(Četrta stran.) 

Dan, ko se je prijava prejela: 
(Če je prispela prijava po pošti, se vpiše dan, 
ko se je prejela na pošti, in priloži se ji kot 

dokaz zavitek.) 

1.) Prijava se predloži na javni poziv in v roku, 
ki je določen v njem. 

2.) Če se prijava zatesni ali če se ne predloži, 
se kaznuje to po с!ели 137. zakona o neposrednjih 
davkih. 

3.) Prijava se predloži za vsak objekt (centralo, 
podružnico, agenturo itd.) posebe. 

4.) Prijava se mora izpolniti po1 vseh postavlje
nih vprašanjih jasno in čitno. 

5.) Podatki, zahtevani v prijavi, se prijavljajo 
po stanju minulega poslovnega leta. 

6.) Davčni zavezanec sme priložiti ' prijavi po 
svoji izvolji listine, s katerimi razpolaga, zlasti pa 
izpiske iz evojih trgovinskih knjig. 

7.) 0 vsaki prijavi, izročeni pri oblastvu, naj se 
• zahteva potrdilo, ki edino služi za dokaz, da so je 

prijava izročila. 

Obrazec : 
Prijava dohodka, ki je zavezan davku na r e n t e . 

(Prva stran.) 

Oblina: 

Prijava 
d o h o d k a , ki je z a v e z a n davku n a r e n t e , 

za leto . . . . 

j e 

1.) Ime in priimek: 
2.) Poklic: 
3.) Ali je predložitelj prijave vdova, odnosno ali 
pod skrbstvom: . . . 
4.) Od katerega dno prejema obresti — rento: 
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t Bremena in režijski stroSk! posamezno 

Izjavljam, da sem vpisal vee podatke po najbolj« 
vednosti in vesti. 

dne meseca 19 

Podpis: 

(Druga stran.) 

Dan, ko se je prijavi prejela: 
(Če je prispela prijava po poŠti, se označi 
dan, ko se je prejela na pošti, in priloži se 

ji kot dokaz zavitek.) 

Predlog davčnega oblaafcra,: 

Referentov pođpbe 

DRuMtaMi.tkfep' odtod»»> prftatffr flmi « . : 

P r i p o m b a : 

1.) Pri davku na rente se mora predložiti ena 
prijava za vse dohodke v obliki obresti in rent; toda 
v prijavi mora biti označen vsak dohodek posebe. 

2.) Materialno stran davčne prijave preizkusi 
davčno oblastvo na podstavi podatkov, ki jih dobi 
od državnih in samoupravnih uradov, zlasti pa od 
sodnih oblastev, potem od fondov in ostalih insti
tucij in z zaslišanjem dolžnikov. 

3.) Za vsako prijavo, izročeno pri oblastvu, je 
treba zahtevati potrdilo, ki edino eluži za dokaz o 
izročitvi; glede prijav, izročenih po pošti, služi za 
dokaz o izročitvi poštno potrdilo. 

Ad П. Družbe, zavezane javnemu polaganju ra
čunov (člen 127., točka 3.), ne predlagajo prijave na 
obči javni poziv. Predložiti morajo davčno prijavo, 
ne da bi čakalo na poseben poziv oblastva, v petih 
mesecih po zvršetku poslovnega leta (člen 80. za
kona, prvi odstavek), najkesnej© pa v 15 dneh po 
občnem zboru, ki je odobril sklepni račun. 

Podjetje, zavezano javnemu polaganju računov, 
mora predložiti: 

1.) davčno prijavo z dvema izvodoma bilance in 
računa izgube in dobička za minulo poslovno leto, 
en izvod bilance in računa izgube in dobička za 
predhodno poslovno leto in en izvod družbenih pra
vil. Bilance mora overoviti družbena uprava z 
označbo, da jih je odobril zbor delničarjev, odnosno 
zadružnikov, celotno ali z izpremembami. 

Glede inozemskih družb, ki imajo svoja zastop
ništva (podružnico, agenturo) v mejah kraljevine, 
sme zahtevati davčno oblastvo, če j;e treba, tudi 
predložitev centralne bilance, overovljene pri pri
stojnem oblastvu dotične države, v kateri ima druž
bena uprava sedež, in po poslaništvu ali generalnem 
konzulatu naše kraljevine; 

2.) zapisnik o ekupščinskem zborovanju s po
ročilom uprave o poslovanju in z računi za dotično 
poslovno leto; 

3.) podroben izkaz o računih: režijskih, občih 
stroških (najemnina, kurjava, razsvetljava, pisarni
ške potrebščine, poštnina, državne takse itd.); 

4.) seznamek uradnikov z označbo plač in do-
klad in z označbo, kdo plačuje uslužbenski davek: 
sami ali družba iz svojih sredstev; 

5.) seznamek uradnikov, uslužbencev in agentov 
z označbo, koliko se je komu izplačalo: (1) kot po
godbena tantiema in koliko kot nepogodbena, (2) kot 
pogodbena nagrada in koliko kot nepogodbena in 
(3) kot provizija; 

6.) izpisek v skupni vsoti izplačanih delavskih 
dnin; 

7.) seznamek neizterljivih terjatev, če je tak raz-
hodek izkazan v bilanci, s seznamkom eventualnih 
terjatev te vrste, izterjanih v minulem poslovnem 
letu, in z. označbo računov, kjer so vknjižene; 

8.) pregled dohodkov od nepremične imovine, 
če jo družba ima, z označbo dohodka, vnesenega v 
račun izgube in dobička. Ce ima družba za evoje 
potrebe v zakupu tujo zgradbo, mora priložiti po
sebno poročilo: čigava je zgradba, koliko se je in за 
koliko časa lastniku plačalo najemnine. Netočnost 
teh podatkov ima posledice po členu 138.; 

9.) pregled dohodka od obresti (dividenda) od 
domačih vrednoetnak papirjev po številu in vrstah, 
teh papirjev; 

10.) serrarne*: (prijavo po «fadnem obrazce) pa
nog, če jih družba ima, z označbo, v katerem kraj« 
in v kateri oblasti ao. Za vsako podružnico (zastop
ništvo, ékspozîtiufo itd.) se mora navesti kosmati 
dohodek; če pa ga ni mogoče ugotoviti, se mora 
navesti vsota osebnih izdatkov za uslužbence in 
delavce. V prvem, primaru (za ugotovitev kosma
tega dohodka),' je trefco. predložiti kratek pregled 
kosmat» buatte» za vsako panogo ia za centralo» 

Razen spredaj naatetär- podatkov toefeaj© dati 
pedfirtfr ck*M**Ba'»preaiööe peâfi&* sa. peeđiae 
* u g e <r«etm< «e &г$тг А1ав*г# to zaMe** od 
njih (člen 188.X. *«"' morajo dovoliti njegovérteft'fógl-
^mfrstowtfa с ф а ^ ^ т О Д и i* ргаДО a#6jega№ 

Obrazec A. 

(Na prvi strani.) 

Davčno oblastvo druge stopnje: 
Mesto: 
Občina: 

Prijava 
za družbeni d a v e k 
za d a v č n o le to 19 . . 

Naziv podjetja: 
Sedež uprave: 
Poslovno leto se je začelo in se je 

končalo 
Občni zbor je odobril sklepne račune: 
Predmet (vrsta) poslovanja podjetja: 

A. V l o ž e n a g l a v n i c a p o d j e t j a . 

1.) Vplačana osnovna glavnica (temeljna vpla
čila z dodatki, deleži) po stanju knjig na 
prvi dan poslovnega leta 

2.) Obči rezervni fond in vsi ostali pravi re
zervni fondi, izkazani v bilanci, s katerimi 
podjetje svobodno razpolaga, 

3.) Dobiček, prenesen iz minulega leta, . . . 
4.) Povečava glavnice, kolikor je vplačana v 

prvi polovici dotlčnega poslovnega leta, 
Skupaj 

Pri zavarovalnih družbah znesek letnih čistih 
premij po odbitku povrnjenih premij (bonus) 

Din 

B. D a v k u z a v e z a n i d o b i č e k : 
I Dobiček po bilanci brez onega dela; do

bička, ki je bil prenesen iz predhodnega 
leta, 

II. Vsote, ki se dodajajo dobičku, če je do
biček po računu že zmanjšan z njih vred
nostjo: 

1.) Dobiček, prenesen iz predhodnega 
poslovnega leta (točka 3. člena 82.) 

2.) Davki: 
(1) plačani družbeni davek (točka 8. 

člena 82.) 

Odnos . . 

(Na drugi strani.) 

Din Din 

knJigOvoäWva 
(člen 8б.> 

v- rrer i 4 ' « kratìtrétnimr ptffcieavom 

Obrazci prirJaT a draibeoi davek »tf :tÙk 

Prenos . . 

(2) neposrednji davek z vsemi prl-
bitki, ki jih je plačalo podjetje 
namesto svojih nameščencev 
(točka 2. člena 82.) 

(3) neposrednji davki na zemljišča 
In zgradbe 

3.) Darila, nepogodbene nagrade in 
vsakovrstni drugi podobni izdatki 
(točka 7. člena 82.): 
(1) nameščencem 
(2) drugim osebam 

4.) Tantieme, dnevnice in druge podobne 
nagrade članom (točka 8. člena 82 ): 
(1) upravnega in nadzorstvenega 

odbora 
(2) nepogodbene tantieme ostalih 

uslužbencev podjetja . . . . 
5.) Vsakovrstni odpisi ali vnosi (dota

cije) v rezervne fonde po točki 9Д 
člena 82.: 
(1) 
(2) 
(3) . 
(4) . . . . . . . . . . . . 

6.) Vsote, uporabljene te tekoilfai dohod
kov za povečavo Imovine v kakršni
koli obliki (točka 11. člena 824: 
(L) za ustanovitev novih podjetij; 

razjlritev obstoječih ta povečavo1 

osnovne glavnice 
(2) za pridobitev novih, Imovinska 

predmetov . . . . . . . . . . . . 
(3) za popravila, s katerimi se j» 

imovine*« vrednost predmetapo-
večala 

(4)Г za Izpîrtffir'dofgov ! .' ! ! ! 
7.) Odškodnine alf tolsti netanovittfjev 

all drugih članov iz dohodka pod
jetja, posehe Mračunjene v bilirict' 
(točka 4. Henr8i.f, . . . . 
Obresti ali dividende terloritçtpe di
vidende) od celokupne Etttnte glav
nice Ctoan *. ttaatift 

Din Din 

«ranega (zajamčenega) prispevka dit 
Jave m dragih javnih teles (točka?. 
«lena82.) ....... . . . . . . . . 

Odnoa . . 

1 



121. 848 Letnik X. 
(Na tretji strani.) 

Prenos . . 

9.) Pri inozemskih podjetjih vsaka obre
menitev tukajšnje podružnice po 
glavnem podjetju kot del režijskih 
stroškov (točka 6. člena 82.) . . . 

10.) Dohodek rudniških podjetij od od
škodnine za pomožne rove, za uči
njene storitve in iz naslova rudniških 
služnosti (servitutov) (točka 10. čl. 82.) 

Din Din 

Skupna vsota pod točko B., II. 
Skupna vsota pod točko B., I.+ 11. 

Ш . Vsote, k i se morajo odbiti od do
bička po računu, če so že obsežene 
v njem: 

1.) Presežek vplačila preko nominalne 
vrednosti novih delnic ob priliki 
emisije (točka 1. člena 83.) . . . 

2.) Prenos dobička, že obdavčenega v 
minulem letu (točka 2. člena 83.), . 

3.) Dohodek onih predmetov, ki spadajo 
pod kakšno drugo davčno obliko ali 
uživajo začasno olajšavo po členu 37., 
II., v vsoti, kl služI za podstavo 
odmeri davka po dotični davčni obliki 
(točka 3. člena 83.): 
(1) Katastrski dohodek od zemljišč: 

(2) Dohodek od zgradb, po katerem 
se je odmerila zgradarina: 

(3) prejete dividende domačih del
niških družb 

4.) Dohodek v obrestih, oproščenih dav
ka na rente (točka 4. člena 83.) : 
(1) obresti od hranilnih vlog pri pošt

ni hranilnici in vseh zadrugah, 
omenjenih v členu 76., točki 6.), 

(2) obresti od državnih in drugih poso
jil poobstoječih specialnih zakonih 

5.) Podpora (subvencija) države in samo
upravnih edinic kakor tudi garantirani 
prispevek države (točka 5. člena 83.) 

6.) Izguba neizterljivih terjatev, če jo 
je odobril zbor delničarjev (glavna 

Odnos . . 

(Na četrti strani.) , 

Din Din 

Prenos . . 

skupščina) s tem, da je sprejel bi
lanco (točka 6. člena 83.), . . . 

7.) Vsote, ki so v bilanci odpisane ali pa 
vložene v posebne rezervne fonde, iz 
katerih naj sepokrivajoizdatki ali iz, 
betočnooznači:nevrste(točka7 " 

liizgu 
čl. 83. 

8.) (1) vnos (dotacija) v pokojninski fond 
nameščencev podjetja, če obstoje 
posebna pravila za upravljanje 
tega fonda (točka 8. člena 83.), 

(2) vsi drugi izdatki za nameščence, 
če In kolikor je podjetje za to 
zavezano po zakonu ali pogodbi, 

(3) vnosi v bratovsko skladnico in 
vsi drugi vnosi, ki jih je rudni
ško podjetje zavezano dajati po 
zakonu ali pogodbi 

9.) (1) pri zavarovalnih podjetjih ona 
vsota, ki je postavljena v premij
ske rezerve po poedinih granah 
zavarovanja 

(2) obresti takih rezervnih fondov 
(točka 9. člena 83.) 

(3) prijavljene in priznane, toda še 
ne poravnane terjatve od zava
rovanja (točka 10. člena 83.). . 

10.) Vsaka Izguba in vsak izdatek, ki 
obremenja že obdavčen fond (točka 11. 
člena 83.) 
a) plačane davščine, posrednjl dav

ki, takse in carine 
davek na poslovni promet . . 

b) samoupravne davščine in doklade 
za dotične zbornice . . . . 

12.) Vse vrste zavarovanja zoper škode 
pasivne obresti 
najemnine, zakupnine In vsi režijski 

stroški 

11.) 

Din Din 

Skupna vsota po točki III. 

Skupna vsota po točki B. I -f- П. 
manj skupna vsota po točki B. Ш . 

dobiček, zavezan davku, . . . 

Izjavljamo, da eo podatki vpisani na podstavi 
potrjenih in redno vojenih knjig po naši najboljši 
vednosti in je&tL 

V , dne . . . meseca,.. » . 19. . *; 

i • *••• • ' Podpisi: 

Obrazec B. 
Davčno oblastvo druge stopnje: 
Mesto: 
Občina: 

Prijava 
z a p o r a z d e l i t e v o s n o v n e g a d r u ž b e n e g a 

d a v k a m e d o b č i n e . 
Naziv podjetja,: 
Sedež uprave: 
Za davčno leto 19 . . 
Predmet (vrsta) poslovanja podjetja: 

Sedež 

Centrale 
podružnice ali 
drugih panog 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ob-
čina 

Srez Oblast 

Kosmati 
dohodek, 
dosežen 

za vsako 
občino 
v po

slovnem 
letu 

Vsota 
osebnih 
Izdatkov 

za usluž
bence 

In delavce, 
izplača a 

v po
slovnem 

letu 

Pri
pomba 

1 
1 

Izjavljamo, da so podatki vpisani na podstavi 
potrjenih in redno vojenih knjig- po naši najboljši 
vednosti in vesti. 

V , dne . . . meseca . . . 19 . . 

Podpisi 
(družbenih predstavnikov): 

Ad Ш. Tretja vrsta davčnih prijav so one pri
jave, ki se predlagajo zdaj pa zdaj, če se pojavi med 
davčnim letom nov davčni predmet ali nova davčna 
oseba (člen 127., točka 2.) ali če je predmet prehod
nega značaja (člen 127., točka 1.; glej tudi pravilnik 
k členu 127.) in naposled, če se pojavijo v davčnem 
predmetu med letom izpremembe, ki vplivajo na nje
govo davčno obveznost. (N. pr. prijave po členu 40., 
poslednjem odstavku, po členu 65., predposlednjem 
odstavku). Za prijave te tretje vrste niso predpisani 
posebni uradni obrazci. Zavezanci jih predlagajo 
tako, da uporabljajo po konkretnem primeru even
tualno obrazec, predpisan za dotično davčno obliko; 
če pa je konkretno treba prijaviti drugačne podatke, 
neoznačene v obrazcu, prijavi zavezanec v svobodni 
obliki davčnemu oblastvu vse činjenice, relevantne 
za davčno postopanje. Roki za predlaganje teh pri
jav so določeni posebe v dotičnih odredbah vsake 
davčne oblike. Če za konkreten primer ni določen 
rok prijave, se mora predložiti prijava v 15 dneh od 
dne, ko nastane davčna obveznost. 

K členu 106. 

1.) Davčne prijave, ki se predlagajo na obči javni 
poziv (glej pravilnik k členu 105., točko I. in ad I.), 
se smejo izročati tako pri pristojnem občinskem ka
kor tudi pri pristojnem davčnem oblastvu prve 
stopnje. 

Davčne prijave družb, zavezanih javnemu po
laganju računov, se izročajo pristojnemu davčnemu 
oblastvu druge stopnje (člen 127.). 

Davčne prijave tretje vrste (po predhodnem 
členu pravilnika) se izročajo pristojnemu davčnemu 
oblastvu prve stopnje, izvzemši prijavo o izpremem-
bah v zemljarmi po členu 9., poslednjem odstavku. 
Te poslednje prijave se predlagajo po odredbah 
predpisov o katastru in evidenci katastra zemljišč, 
odnosno po uredbi o ugotovitvi katastrskega čistega, 
dohodka. 

Za pristojno, sprejemati davčne prijave, se 
smatra ona robčina aH ono davčno oblastvo prve 
stopnje (člen 128. zakona): 

(1) za. zgradarino:. v . katere (v čigar). območju 
stoji zgradba; ""' •••.-.-• 

(2) za pridobnino: v katere (v čigar) območju se 
vodi podjetje (obrat) ali izvršuje samostalni poldiß; 

(3) za davek na rente: v katere (v čigar) ob
močju ima upnik svojo gospodinjstvo, odnosno naj
večji vir dohodka (člen 128.), če pa stanuje v ino
zemstvu, občina aH davčno oblastvo prve stopnje, 
v katere (v čigar) območju stanuje dolžnik (člen 72.",. 

Sprejemati prijave o družbenem davku je pri
stojno: 

(1) glede zavezancev iz čleua 74., točke 1.), ouo 
davčno oblastvo druge stopnje, v cigan- območju 
ima podjetje sedež; 

(2) glede pridobitnih podjetij države in samo
upravnih edinic (člen 74., točka 2.) ono davčno ob
lastvo druge etopnje, v čigar območju je podjetje; 

(3) glede inozemskih pravnih oseb (člen 74., 
točka 3.) ono davčno oblastvo druge stopnje, v čigar 
območju se je registriralo zastopništvo, odnosno v 
čigar območju so nepremičnine te pravne osebe. 

2.) Na vsako davčno prijavo bre& razlike pritisne 
oblastvo (občinsko, odnosno davčno), pristojno za 
sprejem, na zadnjo stran svoj pečat in navede točno 
dan, mesec in leto prejema. Piredložitelju izda po
trdilo o prejemu ter navede v njem z besedami dan 
in mesec, s številko pa leto prejema. Prejete prijave 
so morajo zlagati zaporedoma, kakor prihajajo po 
oblikah, v posebne povezke in vpisovati v popisnik, 
kakor prihajajo in se izročajo. Popisnik se vodi za" 
vsako davčno obliko posebe po zaporednih števil
kah, ki teko od začetka do konca davčnega leta. 
Občinska oblastva vpisujejo prejete prijave zapo
redoma v svoj popisnik po vsaki obliki posebe, po
stavljajo vanj samo zavezančevo ime in njega pri
imek; ko potečo rok za prijave, jih predlože s ee-
znamkom pristojnemu davčnemu oblastvu. 

3.) Pri pravnih osebah predloži prijavo njih pred
stavnik; za osebe pod skrbstvom in mase vobče jih 
predlaga njih skrbnik, zastopnik ali branitelj (kon-
kurzni upravitelj). 

Za maloletne osebe predlagajo davčno prijavo 
starši, odnosno varuhi. Žena, ki ima lastne do
hodke, predloži davčno prijavo sama zase, mož pa 
jo sme zastopati v tem samo s posebnim poobla
stilom. Davčno prijavo za trgovinska podjetja, 
obrte, industrije in samostalne poklice predloži last
nik; lahko pa jo predloži tudi upravnik ali kdo drug, 
ki ga podjetje pooblasti za to. Za dohodke cerkve
nih, samostanskih, občinskih podjetij in obratov 
kakor tudi za dohodke od ostalih davčnih objektov 
teh naprav predloži prijavo ona oseba, ki jih zakon
ski predstavlja pred oblastvi. Osebe, ki so dolžne, 
predlagati davčne prijave, store to lahko osebno ali 
pa po osebi s pravilnim pooblastilom. 

Zakonski izraz «predloži» se ne sme jemati vul
garno, ker se sme izročiti prijava tudi po poeti. 
Beseda «predloži» pomeni v tem primeru «obvezno 
podpiše» za pravno osebo, maso itd. 

4.) Po poslednjem odstavku člena 105. zakona 
sme minister za finance oprostiti poedine kategorije 
zavezancev predlaganja davčnih prijav. Ta opro
stitev se tiče samo prijav na obči javni poziv. Šefi 
davčnih oblastev druge stopnje morajo podati v tem 
pogledu svoje predloge do dne 15. novembra vsa
kega leta generalni direkciji davkov. Vsi davčni 
zavezanci, ki se ne oproste na ta način, so zavezani, 
predložiti svoje prijave v predpisnem, odnosno do
ločenem roku. Za zavezance, ki sploh niso vešč* 
pisanju ali ki so nezadostno pismeni, če niso (prvi 
in drugi) zavezani, voditi trgovinskih knjig, dovo
ljuje zakon, da smejo podati svojo prijavo tudi 
ustno pri občinskem, odnosno davčnem oblastvu, 
kakor je pač eno ali drugo pristojno, sprejeti pri
javo po pravilniku k členu 105. Ustne prijave w» 
podajajo in postavljajo v zapisnik brezplačno in • 
njih predaji se dajo predložitelju potrdila. Za za
pisnik se uporablja predpisani obrazec prijave za 
dotično vrsto davka; na čelo obrazca pa je treba 
zapisati: «Ustna prijava na zapisnik». Davčnemu 
zavezancu se zastavljajo vprašanja po vrsti, kakor 
so y obrazcu navedena, odgovori pa se vpisujejo v 
obrazec v dotične razpredelke jasno tako, kakor jih 
zavezanec daje. Tako podano prijavo podpiše davčni 
zavezanec z izjavo, da je navedel podatke po naj
boljši vednosti in vesti. Nepismen zavezanec pritisne 
na prijavo na kapljo izlite tinte odtisk svojega ka
zalca. Tâko prijavo podpišeta občinski, odnosno 
davčni uslužbenec, ki jo je spisal, in še en usluž
benec 'kot priča. 

5.) Izjemoma se sme omejiti davčni zavezanec т 
prijavi na to, da navede samo stvarne In druge po
datke, potrebne za- ocenitev..dohodka,•,če se,,dâ ugo
toviti dohodek tega samo z ocenitvijo, n. pr. vred
nost najemnine lastnega stanovanja v bolj izoliranem 
kraju ali istotaki legi, kjer ni drugih podobnih ob
jektov za primerjanje (člen 34., točka 2., zakona). 
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V tem primeru jo dovolj, če se vpišejo v prijavo 

. prostori stanovanja in njega komfort, kraj itd. 
6.) Prijave o davku na dohodek zgradb ali njih 

delov, ki se oddajajo v najem, morajo potrditi s 
svojim podpisom na dotičnem mestu v prijavi na
jemniki (člen 41. zakona). 

7.) Vse davčne prijave so uradna tajnost za vse 
uradne osebe in davčne odbornike, ki jih ukoriščajo 
v davčnem postopanju. Zato jih je treba čuvati po
sebno skrbno in jih imeti pod ključem; njih vsebina 
pa se ne sme po členu 124. priobčevati ali kazati 
nikomur, галсп davčnemu zavezancu (zastopniku, 
.pooblažčencu) in pristojnim uradnim osebam. Izpiski 
iz njih se smejo izdajati samo zaradi davčne admini
stracije (glej. člen 133.). 

K členu 107. 
V členu 107. se ne smejo umeti besede: «se mu 

odmeri davek brez njegovega sodelovanja» tako, da 
bi bila davčnemu zavezancu odvzeta tudi pravica, 
prisostvovati seji davčnega odbora prve stopnje. 
Te besede označujejo samo pravico davčnega ob
lastva, odnosno davčnega odbora, da smeta oceniti 
davčno osnovo tudi brez prijave davčnega zavezan
câ  samo po svojih podatkih in samo po svojem 
znanju, da jo smeta oceniti sama tudi takrat, kadar 
se ugotovi, da je prijava nezadostno izpolnjena ali 
nepopolna. Če se zdi oblastvu, odnosno odboru, 
vendarle potrebno, smeta vedno zahtevati od davč
nega zavezanca, naj izroči izostalo prijavo naknad
no, pri čemer mu pustita rok osmih dni. Če davčni 
zavezanec izroči takó naknadno zahtevano prijavo, 
ni s tem razrešen dolžnosti, plačati kazenski davek 
po členu 137. 

Seveda eme zahtevati davčno oblastvo, odnosno 
davčni odbor, od davčnega zavezanca dopolnitve 
nepopolnih in pojasnila nezadostno (nejasno) izpol
njenih prijav. (Glej člen 120. in člen 108., poslednji 
odstavek, zakona.) 

K členu 108. 
1.) Razen podatkov, ki jih predlože davčni za

vezanci v davčnih prijavah, mora zbrati davčno ob
lastvo tudi samo v prilog' pravilnega poslovanja za 
odmero davka bodisi neposredno, bodisi po drugih 
državnih in samoupravnih oblastvih in institucijah, 
čim več pozitivnih podatkov, s katerimi se laže pre
sodi, ali. je ocenitev davčno osnove pravilna. V ta 
namen lahko zahteva oblastvo potrebna pojasnila in 
potrebne dokaze od davčnega zavezanca samega; 
do tega mu daje zakon pravico, osebam, omenjenim 
v točkah 1.), 2.), 8.) in 4.) člena 108., pa nalaga 
dolžnost, ugoditi v dotičnih zakonskih mejah veaki 
zahtevi davčnega oblastva. (Glej te meje v zakonu, 
členu 108.) 

Če te osebe ne ugode zahtevi oblastva ali če mu 
navedejo lažne podatke, se uporabijo nanje odredbe 
o kaznih iz člena 138. zakona, prvega odstavka. 

2.) Zlasti jo važna za odmero davka dolžnost 
oblastev in uradov, normirana z zakonom, da morajo 
priobčevati davčnim oblastvom podatke glede iz
vršenih javnih del, pravnih poslov, sklenjenih s fizič
nimi ali pravnimi osebami (dobavitelji, podjetniki 
itd.). Da bi se davčna oblastva čimbolj koristila s 
to zakonsko odredbo, morajo zahtevati vsako leto 
z razpisom meseca januarja od vseh dotičnih uiradov 
svojega uradnega območja, naj jim pošljejo sezna-
mek dobaviteljev in podjetnikov tet v njih indivi
dualno navedejo vreto in vrednost izvršenega na
ročila, odnosno prevzetega in izvršenega posla. 
(N. pr.: X. Y. je dobavil 200 m8 drv za 30.000 Din.) 
Te priobčitve morajo biti opremljene z zaporedno 
številko, datumom in uradnikovim podpisom. 

8.) Prav tako je jako važna obveznost ostalih jav
nih državnih in samoupravnih naprav (carinarnic, 
občin, pošt, železnic, oddelkov finančne kontrole, 
državnih parniških postaj itd.), priobčevati davčnim 
oblastvom podatke o prometu (uvoz, izvoz, pobiranje 
trošarine itd.), ki se-opravlja po njih. Davčna oblastva 
delegirajo začetkom vsakega leta (meseca januarja) 
pri takih večjih državnih in samoupravnih instituci
jah svoje organe, ki sami zbero dotične podatke ra 
knjig in drugih uradnih zapiskov ter jih urcde. 

4.) Naposled je dana davčnemu oblastvu pra
vica, da sme v mejah člena 120. zasliševati priče in 
izvedence ter odrejati preizkus trgovinskih knjig 
(izčrpnejša navodila o ukoriščanju te pravice davč
nega oblastva glej v pravilniku k členu 120., B). 

6.) Podatke zbira davčno oblastvo vse leto, jih 
vpisuje v katastrske liste vsakega davčnega zave
zanca ter jih ukorišča ob ugotavljanju davčne osnova 
h\ odmeri davka za naslednje leto. 

K členu 109. 
Sodna oblastva morajo, če sodelujejo pri prenosu 

nepremičnin, priobčevati davčnemu oblastvu vso 

sklope o izpremenibah v lastninski pravici posestev, 
užitka ali nasledstvenega zakupa nepremičnin. Pri
občiti morajo davčnim oblastvom v vsakem kon
kretnem primeru tudi vse sklepe o razglasitvi in 
likvidaciji konkuirza s podatki, kako se je likvidacija 
izvedla, potem sodbe o toženih terjatvah, sklepe o 
javnih prodajah, razsodbe o dajanju rent (alimen
tacije, vzdržovalnine itd.), sklepe o intabulaciji ter
jatev itd. Prav tako morajo priobčiti sodna oblastva 
davčnim oblastvom vsako registracijo novih firm in 
izpremembo 'v tem pogledu. Vsaka.taka sodna pri-
občitev so mora izvršiti davčnemu oblastvu v istem 
času kakor interesentu. 

Razen tega mora dajati sodno oblastvo davčns-
mu oblastvu na njegovo konkretno' zahtevo pojas
nila, ki jih zahteva o drugih primerih, kolikor spa
dajo v sodno pristojnost in so v zvezi z odmero 
davka. 

K členu 110. 

1.) Med pripravljalnimi opravili za odmero davka 
gre važno mesto popisu davčnih zavezancev, ki ?e 
opravi vsako leto meseca januarja. 

Ta popis mora služiti davčnemu oblastvu kot 
pripomoček za kontrolo, ali so vse osebe, ki morajo 
po zakonu predlagati davčne prijave, izpolnile to 
svojo dolžnost. 

Ker se vodi o davku na zemljišče in zgradbe 
stalen kataster, v katerega se vpisujejo tudi vse 
izpremembe med letom, se ne jemljejo ob letnem 
popisovanju v poštev davčni zavezanci teh davčnih 
oblik. Postavijo se v popis samo, če oddado zemljo 
v zakup aJi če dajo opremljene sobe v najem. (Glede 
onih, ki so zavezani družbenemu davku, gleji pravil
nik k členu 127., točko 2. b.) Popis obseza v glavnem 
osebe, ki uživajo Tento ali dohodek v obrestih, od
nosno one osebe, ki imajo obrat (podjetje) ali samo-
s tal en poklic, zavezan pridobnini, torej osebe, ki so 
zavezane pridobnini in davku na rente. 

Mimo tega se postavi v popis vsakega obrata 
ali samostalnega poklica v dotični stolpec popisnika 
tudi povprečno število zaposlencev s plačo ali dnino. 

Popisovanje izvTŠe občinski organi meseca janu
arja na tem-le obrazcu: 
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Popisovanje izvršujejo občinski organi tako, da 
hodijo od hiše do hiše. Vsaka oseba, ki si služi 
samostalno in je zavezana pridobnini ali davku na 
rente, se mora popisati pod posebno številko. Ob 
popisovanju je treba obračati posebno pozornost na 
osebe, ki vodijo obrate ali izvršujejo poklic bTez 
stalnega lokala (potujoči obrati, potujoči a-genti in 
trgovinski potniki). 

če no izvrši občima popisa v določenem roku in 
tako, kakor je treba, ga izvrši, davčno oblastvo ob 
stroških občine, o čemer mora predhodno storiti 
sklep. 

K členu 111. 
1.) Ko je davčno oblastvo zbralo davčne prijave, 

začne preizkušati prijavljene podatke. Preizkuša jih 
na podstavi neposrednjega znanja o konkretnih raz
merah, na podstavi že prej zbranih podatkov (bodisi 
neposredno po davčnem oblastvu, bodisi posredno po 
členu 108., točkah 3. in 4.), na podstavi zaslišbe za 
vezanca samega, prič in izvedencev (kolikor je to 
vobče potrebno) in uspeha, ugotovljenega ob pre
gledu knjig, kjer je to v konkretnem primeru po
trebno (glej navodila pravilnika k členu 120.). 

2.) Kot uspeh takega preizkušanja sestavi državni 
zastopnik-referent na zadnji strani vsake prijave 
(kjer ni prijave, na referatu) izčrpen predlog, v kate
rem mora navesti, ali se je predložila prijava o pra
vem času, kolika je vložena glavnica, kolik je ko
smati dohodek in kolik zaslužek je prijavil davčni 
zavezanec; potem pa poda izčrpno svoj predlog, če 
ne usvoji prijave kot pravilne. 

Če izvršuje ena oseba več obratov (poklicev) v 
območju istega davčnega oblastva prve stopnje, je 
treba sestaviti predlog za vsako vrsto obrata (po
klica) in navesti, katera izmed njih s© smatra za 
glavno. 

če dokaže davčni zavezanec z listinami samo 
izdatke, v prijavi ali ob zaslišbi pa di. o dohodkih 
obče, nedokumentirane izjave (podatke), se ocenijo, 
ko se sestavlja predlog, listine o izdatkih tako kakor 
nedokumentirani dohodki, torej na podstavi zbranih 
podatkov in po primerjanju z ostalimi obrati. 

Če se priznajo za odmero pridobnine predloženi 
izpiski iz trgovinskih knjig za pravilne in vero
dostojne, se sestavi predlog za davčno osnovo po 
obrazcu, ki je predpisan za prijavo družbenega dav
ka (glej člen 105., ad IL), ter se izvede s podobno 
obliko, seveda po odredbah zakona, določenih v čle
nih 54. in 55. 

3.) Ko se tako sestavijo posamezni predlogi, se
stavi davčno oblastvo seznamek oseb, ki so zave
zane pridobnini, za vsako občino posebe; s tem se-
znamkom je treba postopati nadalje po odredbi pra
vilnika k členu 116., točki 2.). 

K členu 112. 
1.) Pristojnost davčnih odborov za ugotavljanje 

davčnih osnov je določena v zakonu samo: 
(1) za pridobnino vobče, razen potujočih obratov 

in trgovinskih potnikov; 
(2) za zgradarino samo takrat, kadar davčno 

oblastvo ne more ugotoviti osnove niti g primer
janjem in kadar se odda objekt z vrtom, pohižtvom 
itd. in ni za to posebe določena zakupna cena; 

(3) za davek na rente, kadar ni vrednost dohod
ka ugotovljena z listino. 

2.) V vseh ostalih primerih ugotavlja davčne 
osnove davčno oblastvo. Potemtakem je davčno ob
lastvo pristojno, ugotavljati davčne osnove za zem-
Ijarino, zgradarino in rente (razen prej omenjene iz
jeme) in za družbeni in uslužbenski davek. Raze-i 
tega ugotavlja po členu 127. davčne osnove (začas
no, če gre za pridobnino), kadar je predmet obdav
čitve prehodnega značaja in kadar nastopi med 
davčnim letom davčna obveznost'. 

3.) Obrati, omenjeni v členu 42., H. skupini, 
točki 3.) (krošnjarjenje), kakor tudi potujoči agenti 
in trgovinski potniki, ki niso zavezani uelužbenskemu 
davku (glej pravilnik k členu 89., točko 4., četrti 
odstavek), so zavezani davku po fiksirani zakonski 
postavki. Potemtakem pri njih ni davčne osnove in 
tudi n© epadajo v tem pogledu pod ničigar pri
stojnost. 

K členu 113. 
1.) Območje davčnega odbora je isto kakor ob

močje davčnega oblastva prve stopnje, pa tudi se
dež jima je isti. Če je območje oblastva prve stopnje 
veliko, sme postaviti minister za finance na predlog 
davčnega oblastva druge stopnje izjemoma zanje 
več davčnih odborov; pri tej priliki jim odredi poleg 
sedeža tudi posebne teritorialne pristojnosti (oko
liški [rejonski] odbori). Okoliški odbori ugotavljajo 
osnove za vse primere pristojposti davčnih zavezan
cev svojega okoliša. 

Davčno oblastvo prve stopnje ima dolžnost, 
vestno oceniti, ali je treba postaviti dva ali več 
okoliških davčnih odborov, ter mora predložiti do 
dne 15. decembra nadrejenemu davčnemu oblastvu 
druge stopnje obrazloženo izčrpno poročilo, v kate
rem označi točno tudi sedež odbora kakor tudi nje
govo teritorialno pristojnost in približno število 
davčnih zavezancev. Predlog davčnega oblastva 
druge stopnje se тота podati generalni direkciji 
davkov najkesneje do dne 20. decembra, da ga 
utegne ministrstvo za finance odobriti do konca 
meseca decembra. 
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2.) Na predlog- davčnega oblastva prve stopnje 

pa sme odrediti minister za finance v krajih s preko 
50.000 prebivalci, da se postavijo posebni davčni 
odbori za poedine kategorije zavezancev (strokovni 
davčni odbori), če odredi minister za financ«, da se 
postavijo taki odbori za poedine kategorije obratov, 
odredi obenem, kateri teh davčnih odborov naj raz
pravljajo o prijavah davčnih zavezancev: na doho
dek od zgradb in davka na rent«, če spada to v pri
stojnost odborov (glej člen 132.). 

Praktična potreba za postavitev strokovnih od
borov se pojavlja izjemoma samo v močnejših go
spodarskih središčih, kjer so relativno mnogo zasto
pane glavno gospodarsko grane, zavezane pridob-
nini: trgovina in industrija, odnosno obrt. Strokovni 
odbori se postavljajo po potrebi posebe za obrt 
(strokovni obrtni odbor) in posebe za vse ostale 
osebe, zavezane pridobnini (strokovni trgovinsko-
industrijski odbor). Strokovni odbor se lahko postavi 
glede na število dotičnih davčnih zavezancev za vse 
območje davčnih oblastev; če pa je število zavezan
cev relativno veliko, je dopustno, postaviti dva in 
več takih odborov s točno določeno teritorialno pri
stojnostjo (strokovno-okoliški odbor). Predlogi za 
postavitev teh odborov se morajo podajati strogo 
po odredbah pod točko 1.), drugim odstavkom, tega 
člena v pravilniku. 

3.) Državnega zastopnika (in njegovega namest
nika) postavi davčno oblastvo druge stopnje kot 
referenta davčnega odbora. Državni zastopnik mora 
brezpogojno prisostvovati odborskim sejam, nima pa 
pravice, glasovati v njih. Državni zastopnik (njegov 

H katastru se vodi tudi redno abecedno kazalo, 
v katerem se označujejo poleg imena skupina, pod
skupina in številka katastrskega lista. 

Katastrski listi se morajo osnovati in izpolniti v 
občem delu najkesneje do dne 15. decembra 1^28. 
V ta namen naj služijo davčnim oblastvom prve 
stopnje dosedanji elaborati o davku, ki ustreza novi 
pridobnini (davek na obrate, obča pridobnina, teciva-
rina III. razreda itd.). Če bi se iz teh elaboratov ne 
dobili vsi potrebni podatki, morajo zbrati davčna 
oblastva na svojem sedežu neposredno, v ostalih 
krajih svoje uradne oblasti pa po občinskih uradih 
potrebne podatke, ki se zahtevajo v obrazcu kata
strskega lista. Ko poteče prvo triletje, se morajo 
sestaviti novi katastrski listi do dne 15. decembra 
poslednjega lfita v triletju (1931.). 

Tako osnovan kataster pridobnine se dopolnjuje 
vsako davčno loto z novimi katastrskimi listi za 
nove davčne zavezance po davčnih prijavah novih 
davčnih zavezancev, odnosno po popisu davčnih za
vezancev (člen 110. zakona) in po uradnih poizved
bah davčnih oblastev. Novi katastrski listi se vlagajo 
pod naslednjo številko dotične skupine in podskupine, 
v katero spada obrat, odnosno poklic davčnega zave
zanca. Če se bavi zavezanec, ki ima en obrat, s posli, 
ki spadajo v več skupin, odnosno v več podskupin, 
se vloži katastrski list v ono skupino, odnosno pod
skupino, ki se pojavlja v njegovem poslu najbolj. 

Čo se obrat ali poklic odjavi, da več no obstoji, 
se zapiše na vidno mesto na čelu katastrskega lista 
z rdečo tinto označba: «Ne posluje od 
(dne), številka akta odjave . . . . » , katastrski 

namestnik) mora biti uradnik davčnega oblastva l i s t J ) a o s t a n o g e n a < i a I j e v l o ž e a d o k o n c a t r U o t n e 

prve stopnje, m sicer, ce mogoče, eden izmed po k a t a s t r e k e d o b e . Vsak primer, ko se odjavi obrat 
ah poklic, se mora predhodno preizkusiti in številka činu najstarejših, najvestnejših in najsposobnejših. 

Namestnik državnega zastopnika stopi v funkcijo 
samo, kadar je državni zastopnik na odsotstvu, bo
lovanju ali odmora. 

Naloga referenta - državnega zastopnika je ob
sežna in komplicirana. Če površno pojmuje, nemar-
ljivo ali nevestno opravlja to nalogo, je za to strogo 
odgovoren. Državni zastopnik ne sme biti pred davč
nim odborom brez takih podatkov, s katerimi more 
uspešno zastopati predlog davčnih oblastev o višini 
davčne osnove. 

4.) V ta namen se mora osnovati in voditi pri 
vsakem davčnem oblastvu prve stopnje «kataster 
pridobnine», ki je sestavljen iz nesešitih listov tršega 
papirja, po naslednjem obrazcu: 

Občina : Številka katastrskega lista . 
Skupina po Členu 42.: . . 
Podskupina: 
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Zavezančevo ime in njega pri
imek, odnosno registrirano 
ime firme: 

Kraj obrata (poklica), ulica in 
hišna številka: 

Vrsta obrata (poklica) (če ob-
seza več vrst, jih je treba 
označiti posamezno): 

Glavni obrat (člen 44.): 
Kje so panoge obrata (podruž

nice, agenture itd ) in šte
vilka njih katastrskega lista, 
če je panoga obrata pod 
istim davčnim oblastvom: 

Odkdai obstoji obrat (poklic): 
Koliko je zaposlencev p i obratu 
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dotičnega akta vpisati v katastrski list. Če otvori 
ista oseba med triletno dobo svoj obrat iznova ali 
začne izvrševati svoj poklic iznova, se uporablja do 
konca dobe stari katastrski list. 

5.) Prazni del katastrskega lista služi za vpiso
vanje vseh podatkov, ki se zbero o poslovanju davč
nega zavezanca. Za čim obilnejše zbiranje teh po
datkov mora skrbeti v prvi vrsti referent - državni 
zastopnik pred davčnim odborom, pa tudi sam šef 
davčnega oblastva prve stopnje, ki je kot tak od
govoren za to, da se pravilno dovršujejo vsi posli 
njegovega urada. 

Podatki o poslovanju davčnih zavezancev se 
zbirajo nezavisno od davčne prijave bodisi po jav
nih napravah (državnih ali samoupravnih), ali pri 
teh napravah kakor tudi pri osebah, omenjenih v 
členu 108., točkah 1.) in 2.), zakona tako, da se 
neposredno opazujejo: poslovanje vsakega davč
nega zavezanca, razmere in pogoji, v katerih in ob 
katerih razvija svoje poslovanje. Vsak oni podatek 
o prometu, ki se dobi od naprav ali uradov po čle
nu 108., točkah 3.) in 4.), zakona, se mora vpisati v 
katastrski list kot uradno ugotovljen; pri tem je 
treba navesti številko akta oblastva, ki ga je iz
ročilo, odnosno podatke uradnih aktov (pogodb, to
vornih- listov, carinske deklaracije, trošarinske 
knjige, zapiskov o občinski ali državni trošarini itd.). 
Ti uradno ugotovljeni podatki so jako važni, ker 
jih je najlaže dobiti (glej dolžnosti dotičnih obla
stev, člen 108. zakona); davčni odbor pa ne sme W 
ob ocenjanju prometa izpod vrednosti tako ugotov
ljenega prometa (člen 120., osmi odstavek). Z za
piski vred se vlagajo v katastrski list in se hranijo 
v njem, dokler ne postane odmera pravnomočna, 
vsi pismeno zbrani podatki 

Ob zbiranju podatkov uradnega značaja se vpo-
števa marljivost, ob zbiranju ostalih podatkov (z 
neposrednjim opazovanjem) pa strokovna spretnost 
in ambicija odgovornih uradnikov. 

(Druga, tretja in četrta stran katastrskega lista | Ker je davčna osnova pridobnine čisti dohodek, 
• so prazne in namenjene za vpisovanje podatkov, dosežen v minulem letu, se morajo seveda vedno 

zbranih o obratu.) j zbirati in vpisovati podatki o poslovanju v letu, ki 
Vsak davčni predmet (člen 44.), izvzemal zave- Sf, je končalo pred davčnim letom (člen 52. zakona), 

zane« II. skupine, navedene v členu 42., točki 3.), j S tako vojenim katastrskim listom in z vanj vpi-
potujoče agente in trgovinske potnike, ki niso iz- sanimi in argumentiranimi podatki nastopa referenta 
ključno v službenem razmerju, ima svoj list s štirimi državni zastopnik pred davčnim odborom. Seveda se 
stranmi, v katerem so na čelu obči podatki o obratu, mora predložiti s katastrskim listom vred odboru 
ostali del pa je prazen za vpisovanje specialnih zbra- zavezančeva .izročena davčna prijava, 
nih podatkov, potrebnih za ugotavljanje davčne Ukoriščaje pravico, da sme davčno oblastvo ob 
osnove. Prostor vsakega lista je tolik, da lahko služi zbiranju podatkov in preizkušanju davčnih prijav 
za notiranje podatkov v treh lotih. Če bi katastrski zasliševati (člen 108., poslednji odstavek) priče ter 
list tega obrata zbog obilice podatkov ne zadoščal zahtevati izvedenska mnen.ja, se mora ravnati v tem 
za tri leta, se vlagajo vanj listi iz navadnega papirja, pogledu po odredbah pravilnika k členu 120., B, o 
Vsako tretje leto se mora osnovati kataster iznova, pričah in izvedencih. 

_ Katastrski Usti se zlože, ko se izpolnijo s potreb- 6.) Vsako davčno oblastvo prve stopnje pripravi, 
mmi občimi podatki, po skupinah in podskupinah ko je dovršilo posel glede predlogov za osnove pri-
davčmh predmetov, kakor so razvrščeni v členu 42. dobnine in sestavilo predpisane seznamke predlogov 
zakona. Listi se zlagajo po zaporednih številkah, ki p o občinah (glej pravilnik k členu 111. točki 3 in 
se začno v vsaki podskupini z 1. Tako zloženi kata- k členu 116., točki 2.). obenem individualni raz-
strski listi sestavljajo v celoti «Kataster pridobnine». pored pridobnine po naslednjem obrazcu-
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121. 851 Letnik JL 

Sporazumno s predsednikom odbora se moia 
navesti v eeznamku takoj tudi dan razprav za po-
tdine zavezance. Tako sestavljen seznamek. pošlje 
davčno oblastvo pristojni občini zaradi objave tako 
pravočasno, da ga razgrne občina najkesneje 14 dni 
pred razpravo in da ga more imeti razgrnjen«** 
vsaj osem dni V dopisu je treba zahtevati od ob
čine, naj opozori zavezance tudi na odredbe čle
na 116., šestega, sedmega, osmega in devetega od
stavka. 

3.) Ko se sestavlja dnevni red za seje, morata 
gledati predsednik odbora in davčno oblastvo na to, 
da se postavi na dnevni red ene seje veaj 30 raz
prav. Če toliko zavezancev ni v eni občini (enem 
mestnem okraju), se dopolni in po predpisih razpiše 
(s seznamkom) potrebno število razprav zavezancem 
druge občine. V tem primeru je treba navesti za 
drugo občino v seznamku, ki se ji pošlje zato, da 
razglasi predloge in dneve sej, tudi še uro dneva, 
ko pridejo razprave zavezancev t« občine.na vrsto. 

4.) Seznamek predlogov in dni razprave se mora 
razglasiti v večjem kraju na dostopnem mestu v 
poslopju občinskega urada, po možnosti pa tudi na 
drugih javnih mestih, kakor je to običajno v dotič-
nem kraju;- na to činjenico naj se opozore zavezanci 
po možnosti tudi v listih. V selskih občinah se mora 
izvršiti razglas z razgrnitvijo seznamka v poslopjn 
občinskega urada in ta razgrnitev razglasiti na kra
jevno običajni način. 

Občinsko oblastvo potrdi na koncu tega se
znamka izvršeni razglas s temi besedami: cPrednji 
sezamek je bil razgrnjen v občinski hiši od dne 

do dne , njegova 
razgrnitev pa je bila razglašena '.Ine 
z >. 

Tako potrjen seznamek ee vrne davčnemu ob
lastvu najkesneje en dan pred razpravo. 

5.) Napovedana razprava se ne sme odlagati za
radi tega, ker ji ne prisostvujejo davčni zavezanci 
(zastopniki, pooblaščenci). Določeni red za razpravo 
se sme izpremeniti samo v izrednih primerih, n.pr., 
če odbor iz važnega razloga ne more .imeti razprave. 
V tem primeru se postavijo nedokončane razprave na 
dnevni red, ko se dokončajo vse razprave po že ob
javljenem načrtu. Seveda se mora objaviti ta dan 
dotičnim davčnim zavezancem, vendaT pa no več z 
nabitkom seznamka, ampak z navadnim razglasom 
po pristojni občini o novem dnevu razprave. 

6.) Ce davčni odbor iz kakršnegakoli razloga (za
sliševanje prič, izvedencev, nabavljanje novih po
datkov, preizkušanje trgovinskih knjig po pristan
ku zavezancev itd.) ne bi mogel storiti dokončnega 
sklepa pri objavljeni razpravi, se določi takoj dan. 
ko se bo nadaljevala razprava o doučnem pred
metu; ta dan se priobči ustno davčnemu zavezancu 
(zastopniku, pooblaščencu), če je prisoten, in to s>e 
konstatira z zapisnikom. Dan, ko se bo nadaljevala 
razprava v takih posameznih primerih, se določi po 
značaju in obimosti posla. Za vse tako odložene pri
mere je treba napovedovati razprave po možnosti 
na en določeni dan ali na dva dni 

7.) Sklep davčnega odbora je pravnoveljaven, č^ 
so prisostvovali seji predsedujoči član in vsaj še 
dva člana (namestnika). 

0 sejah odbora se vodi dnevno zapisnik, v ka
terem je treba navesti na čelu dan razprave in 
imena prisotnih odbornikov, potem pa zaporedoma 
predmete razprave s kratko vpisanimi posameznimi 
sklepi. Zapisnik se overovi najkesneje naslednji dan 
pred začetkom razprave ter se takoj pošlje davč
nemu oblastvu v nadaljnje poslovanje. Sejni zapis
nik podpišejo predsedujoči član in člani, ki so pri
sostvovali razpravi. Gledati je treba na to, da se 
podpiše zapisnik takoj po končani razpravi, vse
kakor pa, če se tega dne končajo razprave zavezan
cev iz ene občine. 

K členu 117. 

Dolžnost davčnega odbornika je častna in zaradi 
tega tudi brezplačna; vendar pa sme določiti mini
ster za finance odbornikom zmerno dnevnico kot 
povračilo za izgubo rednega zaslužka ali kot od
škodnino za stroške, če traja poslovanje dlje časa. 
To se zgodi samo v velikih krajih, kjer posluje od
bor konstantno dlje časa. Take kraje določa minister 
za finance na obrazložen predlog davčnega oblastvu 
druge stopnje. Predsednik, njegov namestnik in ak
tivni uradnik, postavljen za člana ali za člana-na-
mestnika davčnega odbora, nimajo pravice do dnev
nice. Predsednik (njegov namestnik) in odbornik-
uradnik in njegov namestnik imajo pravico do dnev
nice in do potnine, določene z zakonom, če se vrše 
seje izven sedeža njih službovanja. 

V razporedu je treba izpolniti vse razpredolke 
od 1. do 6. 

V davčni razpored se vpišejo zavezanci po ob
činah in skupinah iz člena 42. Če so sestavljeni 
odbori po kategorijah, se napravi po kategorijah 
tudi razpored. 

Davčni zavezanci z več raznimi poklici se vpi
šejo v razpored pod eno zaporedno številko v sku
pini, ki ji pripada njih glavni poklic. 

Tako pripravljen razpored so pošlje nujno davč
nemu oblastvu druge stopnje, ki ga nemudoma pre
gleda in vrne s potrebnimi pripombami o eventualni 
dopolnitvi. Ko se je postopalo tudi po takih pripom
bah in so se popravili seznamki predlogov, se po
šljejo dotičnim občinam (glej pravilnik k členu 116., 
točki 2.). 

Stolpci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. iu 14. razporeda 
se izpolnijo, ko je davčni odbor ugotovil davčno 
osnovo (glej pravilnik k členu 122.); stolpec 24. 
(predpis davka) pa se izpolni, ko je davčno oblastvo 
druge stopnje razpored pregledalo in ga spoznalo za 
formalno pravilnega (glej nadaljnja navodila za raz
pored pridobnine v pravilniku k členoma 125. in 
126., točki 6.). 

7.) Pravica pritožbe državnega zastopnika je ure
jena s členom 122. Odgovoren je tudi disciplinski, 
eventualno pa še za povračilo škode, če se je zaradi 
tega, ker se ni pritožil, oškodovala državna bla
gajna. Pravica tožbe na disciplinsko sodišče zaradi 
disciplinskega pregreška in eventualno na civilno 
sodišče zaradi povračila škode pripada (ob neposred-
njem zaznanju ali po poročilu reklamacijskega od
bora) davčnemu oblastvu druge stopnje zoper držav
nega zastopnika pri davčnem odboru, generalni di
rekciji davkov pa zoper državnega zastopnika pri 
reklamacijskem odboru. 

8.) Davčni odbor je sestavljen iz predsednika in 
štirih članov. Predsednik in člani imajo namestnike. 

Vsak izvoljeni namestnik člana davčnega odbora 
sme nadomeščati samo izvoljenega rednega člana, 
kadar ta iz kakršnegakoli razloga ne utegne pri
sostvovati seji ali kadar je na vrsti taka davčna pri
java, da ne sme prisostvovati razpravljanju o njej, 
ker je izvzet (glej pravilnik k členu 118.). Rednega 
ČJana, ki ga je postavilo davčno oblastvo druge 
stopnje, sme nadomeščati samo namestnik, ki ga je 
postavilo isto oblastvo. 

Predsednik davčnega odbora mora biti starejšina 
davčnega oblastva prve stopnje, za čigar območje je 
postavljen davčni odbor, njegov namestnik pa urad
nik tega oblastva. Postavlja јд davčno oblastvo 
druge stopnje. V primerih drugega in tretjega od
stavka tega člena zakona morajo biti predsedniki 
in njih namestniki uradniki davčne stroke prven
stveno iz dotičnega davčnega oblastva prve stopnje. 

Tri člane davčnega odbora in njih namestnike iz
voli odbor (sud) dotične občine izmed davčnih zave
zancev tega kraja, pri čemer pazi na to, da se vzamejo 
iz najglavnejših gospodarskih gran dotične občine, 
zavezanih temu davku; enega člana, davčnega od
bora in njegovega namestnika pa postavi davčno 
oblastvo druge stopnje izmed višjih aktivnih ali 
upokojenih državnih uslužbencev. * 

V krajih, kjer obstoje trgovske, obrtniške, indu
strijske ali tudi druge zbornico, če jih je kaj, preide 
izjemoma pravica, izvoliti tri člane in tri namest
nike izmed davčnih zavezancev, od občinskega od
bora na te zbornice. 

Potemtakem je sestavljen davčni odbor: iz pred
sednika (namestnika), člana uradnika (njegovega 
namestnika) in treh odbornikov izmed prebivalstva 
in njih namestnikov, ki jih je izvolil odbor one ob
čine, katere davčnim zavezancem se ocenjajo pri
jave. Člane izmed prebivalstva izvolijo v gorenjem 
primeru zbornice namesto občin. 

Če odobri minister za finance postavitev stro
kovnih odborov (drugi odstavek točke 2. tega člena, 
v pravilniku), niso občinski odbor, odnosno pri
stojne zbornice, glede volitve članov in namest
nikov omejene na kategorijo zavezancev, za katere 
se sestavlja strokovni odbor. Vanj smejo biti iz
voljene tudi osebe, ki so zavezane pridobnini iz 
kakšne druge kategorije; toda biti morajo iz kraja 
(območja), ki ga obseza pristojnost strokovnega od
bora. 

V krajih, kjer je več gospodarskih zbornic (tr
govska, industrijska, obrtniška), izvolijo te zbornice 
sporazumno svoje člane davčnega odbora in njih 
namestnike, kolikor je pač izvestna gospodarska 
grana zastopana s številom zavezancev v uradnem 
območju dotičnega davčnega odbora. 

K členu 114. 
1.) Člani davčnega odbora še postavijo, odnosno 

izvolijo, za tri leta. Izpraznjeno mesto člana davč

nega odbora se mora popolniti v 16 dneh. V ta na
men mora obvestiti davčno oblastvo — po tem, ali 
je izpraznjeno mesto postavljenega ali izvoljenega 
člana — višje davčno oblastvo, pristojni občinski 
odbor ali zbornico. Funkcija teh naknadno postav
ljenih, odnosno naknadno izvoljenih članov traja 
samo do poteka triletne dobe, za katero se je davčni 
odbor sestavil. 

Za člane davčnega odbora se ne smejo postav
ljati, odnosno voliti, osebe (poleg primerov, naštetih 
v tem členu zakona), ki so v preiskavi zaradi hudo
delstva ali onečaščujočih pregreškov; ki izpovedu
jejo načela zoper obstoječo državno obliko ali na
čela za protipravno izpremembo državnega reda, 
kakor tudi ne one, ki so bile kdaj iz kateregakoli 
razloga razrešene odborniške dolžnosti, razen, na 
svojo prošnjo aH po poteku mandata. 

Če izvoli občinski sud (odbor) ali zbornica za 
člane davčnega odbora osebe, ki nimajo pogojev za 
ta položaj, jima davčno oblastvo prve stopnje vrne 
predlog, odnosno sklep o izvolitvi s pripombami, 
zakaj dotična oseba ne sme biti član davčnega od
bora, in % dostavkom, naj predlaga, odnosno izvoli, 
to volilno telo v sedmih dneh koga drugega. 

Odredbe zakona (člen 114.) o kvalifikaciji odbor-
skih članov in njih namestnikov se morajo natančno 
uporabljati, da ne bi moralo upravno sodišče morda 
pozneje — iz nasprotnega razloga — razveljaviti 
obsežnega poslovanja za odmero pridobnine in bi 
so moralo to poslovanje ponoviti. Za take primere 
je strogo odgovoren šef davčnega oblastva prve 
stopnje. Ta šef mora preizkusiti kvalifikacijo vsa
kega izvoljenega, odnosno po višjem oblastvu po
stavljenega člana ali namestnika; če ugotovi 
kakršenkoli razlog, ki ga zakonski diskvalificira, 
mora takoj zahtevati, naj se postavi, odnosno izvoli, 
druga kvalificirana, oseba. 

Članstva v davčnem odboru ni treba sprejeti: 
narodnim poslancem,' osebam nad 60 let starim, 
telesno nesposobnim in osebam, ki so vršile to dolž
nost stalno tudi v prejšnjem odboru. Da se hitreje 
dovršujejo posli in da se je moči izogniti nepotrebni 
administraciji, ni treba teh oseb niti voliti brez njih 
predhodnega pristanka. Dopis, da ne sprejmejo član
stva, morajo poslati take osebe davčnemu oblastvu 
prve stopnje v petih dneh od dne, ko se jim je iz
volitev priobčila. 

Oni član odbora, ki ne bi hotel vršiti odborniške 
dolžnosti, se kaznuje po odredbah člena 138. zakona. 

K členu 115. 

Vsi člani davčnega odbora (kakor tudi pred
sednik) in vsi njih namestniki prisežejo pred davč
nim oblastvom prve stopnje. Pismeno sestavljeno 
prisego podpiše, ko jo je ustno izgovorila, zapri
sežena oseba in poleg nje predstavnik oblastva, pred 
katerim se je izvršila. Listina' o prisegi se hrani v 
arhivu skupaj z aktom o postavitvi, odnosno iz
volitvi. 

K členu 116. 
1.) Seje davčnega odbora sklicuje predsednik. 

Član, ki ne bi mogel priti na sejo, mora takoj, naj
kesneje pa v 24 urah, o tem obvestiti predsednika, 
ki pozove potem na sejo dotičnega namestnika. 
Predsednik odbora (če ni ^tarejšina davčnega ob
lastva) ne sme sklicevati odborskih sej brez pred
hodnega sporazuma z davčnim oblastvom o dnevu 
in dnevnem redu seje. 

2.) Ko se določa dan za sejo, je treba strogo pa
ziti na zakonski predpisani. 14dnevni rok, ki mora 
poteči do dne razprave in ki je postavljen občin
skemu oblastvu, da objavi predloge, poslane mu s 
seznamkom o davčnih osnovah zavezancev, katerih 
predmet se bo razpravljal v napovedanih sejah. Se
znamek zavezancev in predlogov je treba sestaviti 
po občinah (mestnih okrajih) v zmislu predpisov v 
členu 111. (glej tudi pravilnik k členu 111., točko 3.) 
po naslednjem obrazcu: 

Seznamek oseb, zavezanih pridobnini, 
katerih davčne osnove se bodo razpravljale 
pred» davčnim odborom v 
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K členu 118. 
Predsednik ali član davčnega odbora ne sme pri-

MJ6tvovati seji, če gTe za njegov predmet ali za 
predmet njegovega delodajalca. Predsednika nado-
melča v takem primeru njegov namestnik, namest
nik pa odstopi v istem primeru, in kadar je tudi 
predsednik odsoten, predsedstvo enemu izmed čla
nov davčnega odbora. Da so sklepi pravnoveljavni, 
morajo biti seveda tudi v teh primerih prisotni naj
manj trije ciani. 

K členu 119. 

l^edsednik (njegov namestnik) vodi seje davč
nega odbora ter je odgovoren za red in pravilno 
uporabljanje zakona. 

Davčni odbor sklepa s poimenskim glasovanjem; 
obvelja pa ono. za kar glasuje večina prisotnih čla
nov odbora, če so glasovi članov porazdeljeni na 
dvoje mnenj, glasuje tudi predsednik, čigar glas 
odloči. Najprej glasujejo člani iz prebivalstva, potem 
("lan-uradnik in naposled, če je treba, predsednik. 
če se podado v seji trije aH če se poda se več raz
nih predlogov, se prištevajo glasovi onih članov, 
katerih mnenje je za davčnega zavezanca najneugod
nejše, naslednjim za zavezanca ugodnejšemu mne
nju, dokler se ne doseže absolutna večina. N. pr.: 
Zavezancev Čisti dohodek oceni član A s 25.000 Din, 
član B s 24.000 Din, član C z 22.000 Din, član C 
pa z 20.000 Din. Najbolj neugoden je za zavezanca 
član A; zato se prišteje njegov glas članu B; toda 
ker ostanejo tudi po tem prvem prištetku sumirano 
mnenje (A in B) in poleg tega dvoje ločenih mnenj, 
torej skupaj tri stališča, so morata glasova A in B 
dodeliti glasu C. tako da so za njegovo mnenje 
(20.000 Din) trije glasovi, doseženi s prištetkom, s 
čimer se doseže absolutna večina za dohodek 22.000 
Din. Ali: A glasuje za dohodek 25.000 Din, B za 
24.000 Din, C in Ö pa za 20.000 Din; v tem primeru 
se prišteje glas A glasu B in dobita se dva glasova, 
za 24.000 Din, dva glasova pa za 20.000 Din; ker pa 
so glasovi jx>razdeljeni, odloči predsednik s svojim 
glasom. 

K členu 120. 

A. 
Davčne osnove za davek na obrate, podjetja in 

poklice se ugotavljajo na štiri načine, in sicer: 
I. na podstavi verodostojnih podatkov in raču

nov, sestavljenih po zakonski predpisanih in pra
vilno vojenih trgovinskih knjigah (člen 53. zakona); 

П. s primerjanjem (parifikacijo) razpoložnih po
datkov in računov z obrati (poklici), ki jim je čisti 
dohodek ugotovljen po točki I.; 

Ш. s svobodno ocenitvijo čistega dohodka na 
podstavi gradiva, ki je na razpolago, in to so: 

1.) zavezaučeva davčna prijava; 
2.) izjava na zapisnik in vloge davčnega zav?-

zanca, predložene davčnemu oblastvu ali davčnemu 
odboru; 

3.) knjige, ki jih je izročil davčni zavezanec, in 
4.) podatki, ki jih je zbralo davčno oblastvo, in 

referentov predlog; 
D7. V skrajnem primeru po parifikaciji (primer

janju) z drugimi davčnimi objekti, katerih dohodek 
je ugotovljen na način pod Т . 

Ad I. Ugotavljanje davčnih oenov po knjigah so 
v praksi vsekakor redkejši primeri in to samo pri 
onih obratih, ki pravilno knjigovodstveno inventari-
zirajo svojo imovino ter pravilno vpisujejo in vknji-
žajejo prejemke in izdatke svojega obrata v vsem 
poslovnem letu. Davčni zavezanec s takim knjigo
vodstvom mora vselej priložiti davčni izjavi za
četni in končni inventar, odnosno, če vodi dvojno 
knjigovodstvo, račun bilance (izravnave imovine) in 
račun izgube in dobička s potrebnimi specifikacijami 
(podrobnim izpiskom) poedinih računov, ki bi jih 
davčno oblastvo zahtevalo od njega zaradi pojas
nila. Predloženi • računi in specifikacija morajo biti 
sestavljeni tako, da se dado z njimi ugotoviti po
sameznosti, določene v členih 54. in 55. zakona. 
Sama predložitev takih računov še ne veže davčnega 
odbora, da ne bi uporabil drugega načina za ugoto
vitev davčne osnove. Toda če najde in ugotovi 
davčni odbor (člen 53., tretji odstavek) činjenico, da 
so predloženi računi verodostojni, in činjtenico, da 
jih je sestavil zavezanec po zakonski predpisanih in 
pravilno vojenih trgovinskih knjigah, sestavi davčno 
oblastvo predlog za davčno osnovo po odredbah 
členov 54. in 55. ter ga izroči davčnemu odboru. 

Ce ne predloži davčni zavezanec sam s prijavo 
vred omenjenih računov iz svojih knjig, ga sme 
davčno oblastvo pozvati, naj jih predloži naknadno, 
vsekakor pa pred ocenitvijo davčnega odbora 
(člen 56.. drugi odstavek). Najsi ugotovi davčni od

bor tudi v tem primeru, da so tako naknadno pred
loženi računi verodostojni, in činjenico, da se vodijo 
trgovinske knjige po predpisih in pravimo, sestavi 
davčno oblastvo tudi v tem primeru predlog za 
davčno osnovo po členih 54. in 55. tei- ga izroči 
davčnemu odboru. 

Ob ocenjanju. ali so računi verodostojni, odnosno 
ali se vodijo trgovinske knjige pravilno, morata biti 
davčno oblastvo in davčni odbor jako oprezna in 
morata vedno vpoštevati, da niso trgovinske knjige 
posameznih obratov zavezane javni kontroli in da r;e 
morajo tOTej ocenjati praviloma z največjo rezervo. 
Tako davčnemu oblastvu kakor davčnemu odboru 
je dana po členu 108., odnosno členu 120., možnost, 
pregledati knjige, kar jima utegne v tem primeru 
olajšati orientacijo. 

če sprejme davčni odbor račune kot vero
dostojne, postopa davčnoi oblastvo tako, kakor je 7.go-
raj rečeno, po odredbah zakona v členih 54. in 55. 
V vsakem tem primeru je; pogoj knjigovodstveno-
računska kontinuiteta in davčna osnova se sme ugo
toviti na tak način samo, če so davčnemu oblastvu 
na razpolago tudi sklepni računi iz prejšnjega po
slovnega leta poleg onih, po katerih je treba ugoto
viti davčrjo osnovo za tekoče leto. 

Izredni primeri, v katerih se je ustavilo poslo
vanje obrata v predhodnem ]x>slovnem letu, se ne 
smejo vpoštevati, ko se ugotavlja davčna osnova 
za tekoče leto. ker se dado taki primeri davčno 
rektificirati ob pogojih člena 51. med samim poslov
nim letom, če se dogode. Če je torej zaradi takega 
primera dohodek računski izkazan samo za del leta, 
v katerem se je obrat faktično vodil, se mora zvišati 
davčna osnova, izvedena po računu, sorazmerno 
s časom, v katerem obrat zbog takega izrednega pri
mera ni posloval. To zakonsko stališče (člen 51., 
drugi odstavek) velja tudi za ostale načine, po ka
terih se ugotavlja davčna osnova: pod IL, HI. in IV. 

Ad П. Drugi način, po katerem se ugotavlja 
davčna osnova — primerjanje z obrati, katerih 
davčna osnova je ugotovljena po računih — je prav 
tako v praksi redkejša možnost. Ta način se prakti
cira takrat, kadar zbrano gradivo ni tako popolno, 
kakor bi bilo treba, da se odmeri davek na način 
pod I., toda je toliko obseženo in v izvestnem delu 
toliko zanesljivo, da se da presoditi na njega pod
stavi, kolika je davčna osnova, po primerjanju (pari
fikaciji) s sorodno vrsto obrata (poklica), ki mu je 
davčna osnova ugotovljena po knjigah. Za tako 
primerjanje je pogoj istovetnost obeh obratov in 
poslovanje ob enakih ali približno enakih razmerah 
in pogojih (isti kraj, v enako prometni ulici, enaka 
ali približno enaka frekventiranost obrata, podobne 
uzanco v kalkulaciji cen, relativno enaka režija itd.). 

Ad Ш. Tretji način, po katerem se ugotavljajo 
davčne osnove, je v naših razmerah vsekakor naj-
pogostnejši. Zakonski je urejen v členu 57. v zvezi s 
Členom 120. Davčnemu odboru so na razpolago v 
teh najpogostnejših primerih celoma ali deloma ti-le 
podatki: 

1.) davčna prijava davčnega zavezanca, izjave, 
ki jih je podal na zapisnik pred davčnim oblastvom 
ali davčnim odborom, njegove vloge, poslane davč
nemu odboru ali davčnemu oblastvu, in njegove 
trgovinske knjige, če jih je izročil do tega časa 
(člen 57.); 

2.) zbrani podatki davčnega oblastva, tako oni, 
ki so uradoma ugotovljeni, kakor tudi oni, ki so 
neuradnega značaja, in njegovi predlogi; 

3.) mnenja gospodarskih institucij in korporacij 
o višini prometa, vložene glavnice in o povprečni 
možnosti kosmatega zaslužka pri poedinih vrstah 
obratov (poklicev), za katera morajo poskrbeti o 
pravem času davčna oblastva sama. 

Samo če gre za rudniška podjetja, mora biti 
davčnemu odboru tudi na razpolago poročilo pristoj
nega rudarskega oblastva prve stopnje, da je pre
izkusilo predlog, ki,ga je podalo davčno oblastvo. 

Na podstavi tako predloženega gradiva stori 
davčni odbor sklep po svobodnem prepričanju, ko je 
ocenil višino vložene glavnice in opravljenega obrta 
(prometa) in možni dohodek po vseh konkretnih 
činjeničan in lokalnih in občih pogojih (člen 57.). 

Če se davčni odbor ne strinja z mnenjem rudar
skega oblastva prve stopnje, mora izposlovati spe
cialno za rudniška podjetja, preden stori sklep, mne
nje glavne rudarske direkcije. 

Ko ocenja davčni odbor čisti dohodek po svo
bodnem prepričanju, sme (toda ni da bi moral) upo
rabiti za pravilno ocenitev dohodka poleg zgoraj 
omenjenega gradiva še te-le pripomočke: 

1.) ako se mu zdi potrebno, uporabi sodelovanje 
tretjih oseb v svojstvu prič in izvedencev glede iz-

vestnih vprašanj in okolnosti, če jih predloži bodisi 
referent davčnega oblastva, bodisi davčni zavezanec; 

2.) zahteva od davčnega zavezanca, naj razloži 
nejasne podatke, ki jih je navedel v svoji prijavi; in 

3.) odredi, če davčni zavezanec pristane, preizkus 
njegovih trgovinskih knjig. 

Preizkusa knjig davčni odbor ne dovoli, če ga je 
davčno oblastvo že izvršilo v pripravljalnem posto
panju za odmero davka, razen če obstoje osnovani 
razlogi, da se je izvršil preizkus nezadostno ali ne
pravilno. 

Če odredi davčni odbor preizkus knjig, ga izvrši 
praviloma predsednik ali eden izmed odbornikov 
vpričo referenta. Izjemoma (glej pravilnik k čle
nu 120., B. a),' če je treba za preizkus knjig zbog njih 
obsežnosti in tehnične kompliciranosti specialnega 
strokovnjaka, odredi davčni odbor pristojno zapri
seženega knjigovodstvenega izvedenca. 

Prav tako se praviloma ne dovoli, da bi se za
sliševale priče, pa tudi ne, da bi se zahtevala mne
nja izvedencev, če so se ta dokazila že zadostno uko-
ristila v pripravljalnem postopanju (člen 108. zakona). 

Ad IV. Če davčni odbor ne more ugotoviti ma
terialne resnice niti na način pod III., se sme zateči k 
metodi primerjanja obrata z obrati, ki se jim je ugo
tovila osnova po metodi pod III. (člen 120., posled
nji odstavek, zakona). Ta primer se pojavi v praksi 
takrat, kadar gre za obrat, o kateTem se niso zbrali 
oni podrobnejši podatki, ki se navajajo'v načinu od
mere pod Ш., zlasti pa takrat, kadar davčni odbor 
ne more ugotoviti ne vložene glavnice ne količine 
obrta. V takih primerih se poišče ustrezna sorodna 
vrsta obrata (poklica), ki se ji je ugotovil dohodek 
po metodi pod Ш.; primerjajo z njo obseg, razmere 
in način poslovanja konkretnega obrata, se presodi, 
•kolik je njegov relativni čisti dohodek. 

Glede zasliševanja oseb v svojstvu prič in iz
vedencev je treba strogo paziti na dotične odredbe 
člena 120. zakona. Davčni odbor zaslišuje pričo in 
izvedence vsekakor samo takrat, kadar ni v pred
loženem gradivu zadostnega substrata za ustvaritev 
sklepa, odnosno kadar ee pojavijo činjenice, ki bi 
utegnile s pričevanjem ovreči zbrano gradivo 
(člen 120., predposlednji odstavek), in ki odbor ne 
ve zanje. V analognih primerih uporablja davčni 
odbor tudi izvedence. 

B. 

1.) Po členu 108. zakona o neposrednjih davkih 
smo zahtevati davčno oblastvo in torej tudi.davčni 
odbor podatke še: 

(1) od lastnikov posestev, oddanih v zakup, 
glede njih zakupnikov, odnosno od zakupnikov 
glede lastnikov in podzakupnikov; 

(2) od delodajalcev glede njih nameščencev; in 
(3) od državnih in samoupravnih oblastev in ura-, 

dov o predmetih, omenjenih v točkah 3.) in 4.) 
člena 108. zakona. 

2.) Prav tako je vsakdo zavezan, pred davčnim 
odborom pričati ali kot strokovnjak oddajati svoje 
mnenje o činjeničan, ki so važne v davčnem pred
metu drugih oseb. Izjave prič in mnenja izvedencev 
se morajo dajati resnično in po najboljši vednosti in 
vesti. Kdor ne more podati izjavo po spominu, mora, 
da se vendarle more izjaviti, pregledati svoje zapiske 
ali knjige, če jih ima, in napraviti iz njih potrebno 
i'/piske. 

Priča se izjavi in izvedenec odda mnenje lahko 
pismeno ali osebno na zapisnik; toda davčni odbor 
sme odrediti, da tudi osebno prisostvujeta seji. 

3.) Kot priče ali izvedenci se ne smejo zasliše
vati, odnosno odrejati: 

(1) osebe, ki so v javni (državni, samoupravni) 
službi, o okornostih, ki so jim znane iz uradnega 
področja, če pristojno oblastvo misli, da se službeni 
razlogi protivijo izjavi; 

(2) duhovniki o onem, kar jim jo bilo zaupano 
pri izpovedi ali pod pečatom duhovne tajnosti; 

(3) osebe, ki so ali M so bile v službi davčnega 
zavezanca, brez njegovega pristanka; 

(4) osebe, ki so v območju istega davčnega od
bora z davčnim zavezancem v jazmerjti poslovne 
konkurence; 

(5) osebe, ki niso sposobne, priobčiti svojih opazb, 
ali osebe, ki so bile v času, na katerega naj se na
naša njih izjava, nesposobne, pojmiti činjenice, ki jo 
je treba dokazati (n. pr. slepe o tem, kar je treba 
videti, če se ni to dogodilo, preden so oslepele, gluhe 
o tem, kar je treba slišati, če so bile tudi takrat 
gluhe, gluhoneme, če niso vešče pisanju, duševno 
obolele, če je prestopila njih bolezen meje, do ka
terih je mogoče normalno razsojati; in 

(6) vse ostale osebe, ki se kot priče in izvedenci 
ne morejo, zasliševati v civilnopravnem postopanju 
(glej dotične odredbe civilnopravnega postopanja). 
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4.) Dolžnost, pričati kakor tudi oddajati izveden

sko mnenje, smejo odkloniti: 
(1) osebe, ki so z davčnim zavezancem, o čigar 

predmetu se zahteva njih izjava, v razmerju: 
a) zakonskem (bračnem), najsi zakon (brak) več 

ne obstoji; 
b) rodbinskem v premi vrsti (otroci, vnuki, pra-

vnuki itd., odnosno starši, ded in babica, praded in 
prababica itd.), če bi mogle z danim odgovorom pro-
v/iočiti tem osebam ali sebi nevarnost kazenskega 
prianjanja; 

(2) vse one osebe, ki smejo po civilnopravnem 
postopanju odkloniti dolžnost pričevanja ali od
dajanja izvedenskega mnonja (glej dotične odredbe 
civilnopravnega postopanja). 

5.) Tako davčno oblastvo kakor tudi davčni od
bor sme odrediti, da se zasliši priča in odda izve
denec o izvestnih činjenicah in vprašanjih svoje mne
nje pod prisego. Zaslišba pod prisego se izvrši pred 
pristojnim sodnim oblastvom, v čigar uradnem ob
močju stanuje oseba, ki jo je treba zaslišati (Čle
na 109. in 141. zakona). 

C.) Sklicevati se na priče ni do]>ustno, če gre za 
vsebino javnih listin. 

7.) Ako predlagata državni zastopnik in davčni zai-
vezanoc za iavedence razne osebe, odredi davčni od
bor za izvedenca tretjo osebo, seveda, če spozna, da 
je zasliševanje izvedencev vobčo potrebno. Tako. mora 
postopati davčni odbor tudi takrat, kadar je treba 
več izvedencev, če se državni zastopnik in davčni 
zaTczanec ne zedinita v izboru oseb. 

8.) Ce priča ali izvedenec zahteva, jima mora pri
mati davčni odbor pravico do dnevnice in to izplača 
davčni zavezanec takoj pred odborom pričam in iz
vedencem, na katere se je skliceval, odnosno ki jih 
je zahteval; pričam in izvedencem, na katere se je 
skliceval državni zastopnik, pa izplača dnevnice 
državna blagajna. Dnevnica za pričo znaša 30 do 
50 Din, za izvedenca pa 50 do 100 Din. Svoje priče 
mora davčni zavezanec sam privesti pred davčni 
odbor in med razpravo se da beseda samo onim, ki 
so prišle, seveda če se zdi davčnemu odboru treba, 
da se zaslišijo. 

9.) Preizkus knjig, ki ga je odredilo davčno ob
lastvo (člen 108. zakona) ali ga jo odredil davčni 
odbor (člen 120. zakona) po pristanku davčnega za
vezanca, se mora izvršiti vpričo davčnega zavezanca 
aH njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Če odredi 
pregled davčno oblastvo, ga izvrši za to odrejeni 
državni uradnik; če pa ga je odredil davčni odbor, 
ga izvrši, po sklepu odbora, državni uradnik ali pred
sednik ali eden izmed odbornikov, toda vpričo refe
renta. Samo v izjemnih primerih sme odrediti ob
lastvo, odnosno odbor, za pregled knjig privatnega 
izvedenca (pravilnik k členu 120., A., ad Ш.). Kdor 
je bil odrejen za pregled, mora biti legitimiran s pis
menim pooblastilom davčnega oblastva, odnosno 
odbora, kakor je pač odredilo pregled oblastvo aii 
ga je odredil odbor. Za izvedenca je treba po mož
nosti izbrati koga, ki je vešč knjigovodstvu in dobro 
pozna razmere dotične gospodarske grane. Dan za 
pregled (preizkus), je treba priobčiti davčnemu za
vezancu ali njegovemu zastopniku, odnosno poobla
ščencu; če pa davčni zavezanec (njegov zastopnik, 
pooblaščenec) ne bi prišel na poziv brez zadostne 
opravičbe, se smejo preizkusiti predložene knjige 
tudi brez njega. 

Knjige se preizkušajo praviloma v uradnih pro-
atorih davčnega oblastva. Ce je treba izvršiti ob
sežnejši pregled ali pa iz drugih posebno tehtnih 
razlogov, se smejo preizkusiti knjige na predlog 
davčnega zavezanca ali po naredbi' davčnega ob-
Uetva v poslovnih prostorih ali v stanovanju davč
nega zavezanca. V tem primeru je treba priobčiti 
davčnemu zavezancu kraj in dan za preizkus knjig 
kakor tudi osebe, ki so odrejene zanj, vsaj osem dni 
prej, pa tudi pred tem, če davčni zavezanec na \,o 
pristane. 

Ce niiso poslovni prostori' ali stanovanje v ob
močju (pristojnega) davčnega oblastva, je treba za
htevati, da preizkusi knjige ono davčno oblastvo, v 
čigar območju so ti prostori ali stanovanje. 

O pregledu knjig je treba sestaviti zapisnik, ka
terega podpišejo oni, ki sodelujejo pri pregledu, ter 
navesti v njem številko in datum naredbe o pre
gledu. V zapisniku se mora ugotoviti, kakšno knjigo
vodstvo se uporablja, zunanjost knjig in zapiskov, 
okolnosti, ki so važne za presojo njih verodostojnosti 
in pravilnosti, potem vknjižbe, ki so nanašajo na 
činjenice, katere je treba ugotoviti s pregledom, in 
naposled pojasnila, ki jih je dal davčni zavezanec ali 
njegov zastopnik, pooblaščenec, kakor tudi konsta
tacije, ki so se učinilo na njegovo zahtevo. 

Ko se odboru priobči, kakšen uspeh je imel pre-
tokue knjig, se mu ne smejo izdati imena poslovnih 

prijateljev, odjemalcev in viri nabav, razen če za
sledi organ, odrejen za pregled, netočnosti, zaradi 
katerih jo treba priobčiti tudi imena, da je moči od
ločiti, ali gre vknjiževanju dokazima moč. 

Vsi oni, ki vrše pregled in ocenjajo verodostoj
nost knjig, morajo smatrati za najstrožjo tajnost vse 
ono, kar so videli ah" kar se jim je priobčilo ob pre
izkušanju knjig. Nasprotno postopanje spada pod 
kazen po členu 138., drugem odstavku. 

Pregled knjig se sme popolniti, odnosno po pri
stanku davčnega zavezanca odrediti tako v priprav
ljalnem postopanju in v času, dokler prvi odbor ni 
storil sklepa, kakor tudi v pritožbenem postopanju 
(člen 134., poslednji odstavek zakona) in v posto
panju zaradi davčnih kaznivih dejanj (člen 159. za
kona). Toda če je davčni zavezanec odklonil pregled 
trgovinskih knjig, ki ga je zahtevalo davčno ob
lastvo prve stopnje, odnosno zahteval davčni odbor, 
jih ne vzame v poštev niti reklamacijski odbor, ako 
mu jih davčni zavezanec ponudi. Zaradi tega je treba 
navesti v vsakem aktu o odmeri, ali je zavezanec 
odklonil pregled knjig, če je bil ođ njega zahtevan. 

Ce davčni zavezanec, ki je ponudil svoje knjige 
v pregled, pozneje no dovoli njih pregleda ali ga 
kakorkoli ovira, se smatra, da je svojo ponudbo 
umaknil. 

Ob pregledovanju knjig je treba gledati na to, 
da se ne ovira redno poslovanje obrata; pregled sam 
pa se mora opraviti kolikor mogoče hitro in zdržema. 

Knjige, ki so deponirane pri davčnem oblastvu, 
in njih priloge se morajo hraniti skrbno in ob osebni 
odgovornosti uradnika davčnega oblastva. 

Knjige se pregledajo v onih mejah, ki so dolo
čene v sklepu davčnega oblastva. odnosno davčnega 
odbora. 

Kakor se pač vodijo knjige in kakršna je njih 
vsebina, je treba ob njih pregledovanju preizkusiti, 
ali se vrše vknjižbe v njih redno, popolnoma in pra
vilno in ali so take, da se dado po njih, oceniti činje
nice, ki se je zaradi njih pregled odredil. 

Pregledovanje knjig se ne sme omejevati samo 
na kronološke in sistematične vknjižbe; praviloma 
(po potrebi) se. mora razširiti tudi na dokumente 
vknjižb in pri tem je treba vpoštevati, da se pojav
ljajo v praksi razr.e možnosti za vknjižbo izvestnega 
primera in da je treba torej proučiti tudi zvezo med 
poedinimi računi. 

Ko se ocenja verodostojnost knjig, je treba paziti 
polog ostalega zlasti na to: 

(1) ali se vodijo knjige in ostali zapiski v živem 
jeziku in pismu; 

(2) ali so knjige vezane, ali so listi vsake knjige 
označeni z zaporednimi številkami in ali so pravilno 
kolkovane; 

(3) ali je na prostorih, ki morajo biti po pravilu 
izpolnjeni, kaj praznin; 

(4) ali je prvotna vsebina vknjižb prečrtana, 
radirana ali kako drugače narejena za nečitno, in 

•naposled, ali je tudi kaj takih izprememb, da ne bi 
bilo razvidno, ali so se storile ob prvotnem vknjiže
vanju ali pozneje. 

K členu 121. 
Davčna oblastva prve stopnje morajo priobčiti 

najkesneje do konca meseca februarja (člen 110. za
kona) po davčnem oblastvu druge stopnje generalni 
direkciji davkov pregled o približnem številu oseb, 
ki so zavezane pridobnini, kakor tudi svoje mnenje, 
koliko časa jim bo treba za odborske seje. 

Na to poročilo odredi generalna direkcija, dokdaj 
mora izvesten davčni odbor dovršiti svoj posel. Ce 
v tako določenem roku, ki ne sme biti krajši nego 
dva meseca od dne prve odborske seje, davčni odbor 
ne dovrši vsega svojega posla in vkljub opominu 
predsedujočega člana odkloni svoje sodelovanje pri 
sklepanju, sme minister za finance na zahtevo davč
nega oblastva prve stopnje, poslano po davčnem 
oblastvu druge stopnje, takemu odboru odvzeti pra
vico ocenjanja ter jo prenesti na davčno oblastvo. 
Za očitno odklonitev sodelovanja je smatrati in p > 
stopati je treba na gorenji način, če izvoljeni odbor
niki izvestnega kraja ali izvestne občine ne pridejo 
na poziv k trem zaporednim sejam. Ta posledica ee 
mora protokolarno priobčiti vsem davčnim odbor
nikom in njih namestnikom v prvi seji po opravljeni 
prisegi. Ce se tako prenese dolžnost, ugotavljati 
osnovo, na davčno oblastvo, sklepa to pod starejši-
novim predsedstvom z dvema svojima najvišjima 
uradnikoma, med katera spada tudi oni, ki je odrejen 
za referenta. Pritožbe zoper takó izvršeno odmero 
davka, ki jih vlože davčni zavezanci, se ne pošiljajo 
reklamacijskemu odboru, ampak davčnemu oblastvu 
drugo stopnje (člen 133. zakona). V tem primeru ni 
dopustna pritožba državnega zastopnika, ker je nje
gova, funkcija kot takega prestala z nedelavnostjo 
odbora. 

K členu 122. 
Ko davčni odbor preizkusi in oceni vse nabav

ljene podatke in vse ostale činjenice, ki vplivajo na 
skJep, stori svoj sklep z glasovanjem ter ugotovi 
čisti dohodek, pri čemer ob kratkem obrazloži ta 
svoj sklep; nato vpiše vse podatke, zlasti pa velikost 
čistega dohodka (ki jo zapiše tudi z besedami), v za
pisnik, ki ga podpišejo pred začetkom naslednje seje 
predsednik, vsi člani, ki so bili prisotni, in državni 
zastopnik. Člani, ki so oddali ločeno mnenje, imajo 
pravico zahtevati, naj se njih mnenje postavi v za
pisnik. Prav to velja glede pripomb državnega za
stopnika. Sklep odbora vpiše z ugotovljeno številko 
čistega dohodka predsedujoči član v stolpec 7. raz
poreda, potem pa ga razglasi v isti seji. Sklepa, ki 
ga je razglasil predsednik, ne more davčni odbor več 
izpremeniti. Izpremeniti se sme samo na pritožbo s 
sklepom reklamacijskcga odbora, 

2.) Sprejeti sklep s pripadajočim osnovnim dav
kom in eventualno davčno kaznijo (člen 137.) se 
priobči davčnemu zavezancu ali njegovemu poobla
ščencu neposredno ali pa po pristojnem občinskem 
oblastvu. Za dokaz o tem služi potrdilo o prejemu. 

Obvestilo in plačilni nalog s potrdilom o prejemu 
morata imeti obliko in besedilo po naslednjem 
obrazcu: 

« D a v č n o o b l a s t v o p r v e s t o p n j e 

Številka razporeda . . . 

Obvestilo in plačilni nalog 
za p r i d o b n i n o in d a v e k n a poslovni p r o m e t . 

G v se 
obvešča, da je davčni odbor pri tem davčnem ob
lastvu ocenil čisti dohodek njegovega obrata (po
klica) v , ulica št. . ., 
z Din , po čemer mu j!e predpisalo 
to davčno oblastvo na ta dohodek osnovnega davka 
Din in davčno kazen zaradi nepred-
ložene davčne prijave Din 

Obenem je davčni odbor ugotovil promet z 
Din , tako da odpada Din 
davka na poslovni promet. 

Dospeli obroki osnovnega in pripadajočega do
polnilnega davka kakor tudi davka na poslovni pro
met se morajo vplačati najkesneje v 30 dneh od dno, 
ko se izroči ta nalog. 

V , dne 19 . . 

Pečat 
davčnega 
oblastva. 

Starejšina davčnega oblastva: 

Pripomba: Pritožbo sme vložiti davčni zavezanec 
v 30 dneh pismeno ali ustno. Pismena pritožba s* 
vloži neposredno ali pa po pošti pri tem davčnem 
oblastvu, ustna pa s protokolarno zaslisbo pri tem 
oblastvu. Z vloženo pritožbo se ne ustavi.izterjav* 
davka. > 

(Obrazec potrdila.) 

« P o t r d i l o . 
Potrjujem, da sem prejel danes obvestilo in pla

čilni nalog št. . . . z dne 19 . . 
o izvršeni odmeri osnovne pridobnine (in davčne 
kazni) v znesku Din . . . *ч, . in davka na. po
slovni promet y znesku Din /' . . . . za davčno 
leto . . . . 

V , dne . 19 
Prejemnik obvestila: 

Pripomba: Dan in mesec potrdila se morata na
pisati z besedami.» 

3.) Pritožbo zoper sklep davčnega odbora lahko 
vloži davčni zavezanec v 30 dneh. Dan priobčitve se 
ne šteje v rok. Pritožba se lahko vloži na dva na
čina: pismeno ali ustno. Pismeno pritožbo sme iz
ročiti davčni zavezanec v omenjenem roku nepo
sredno aH po pošti davčnemu oblastvu prve stopnje, 
ustno pa dati na zapisnik pri istem oblastvu. V obeh 
primerih plača takso po zakonu o taksah. V rok se 
ne štejejo dnevi prevoza po pošti. Ce je poslednji 
dan roka nedelja ali praznil?, ko oblastva ne irradu-
jejo, se podaljša pritožbeni rok do prvega nasled
njega delavnika. 0 možnosti, da se prekorači rok, 
govori pravilnik k členu 4. 

4.) Državni zastopnik ima prav tako pravico pri
tožbe zoper sklep davčnega odbora; vlaga jo samo 

* 
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pismeno. Rok za vložitev njegove pritožbe potečo 
čez osem dni od dne, ko poteče rok za pritožbe 
davčnega zavezanca. Državni zastopnik vloži svojo 
obrazloženo pritožbo v dveh izvodih, izmed katerih 
pošlje davčno oblastvo prve stopnje enega proti iz-
ročilnki prizadetemu davčnemu zavezancu, da more 
v 14 dneh po prejemu, potrjenem v iaročilniei, po
dati pismeno reklamacijskemu odboru svoje na
sprotne razloge. 

Prejete pritožbe pošlje davčno oblastvo prte 
stopnje najkesneje čez tri dni od dne, ko poteče rok 
zanje, s spremnim dopisom in z vsemi dotičnimi akti 
ir. prilogami kakor tudi z dotičnim delom izpiska iz 
odborskega zapisnika reklamacijskemu odboru s svo
jimi pripombami vred. Z vložitvijo pritožbe so ne za
drži plačilo davka, razen ob odlogu po členu 152. 
zakona. 

K členu 123. 
Ko davčni odbor popolnoma dovrši svoj posel ter 

odloči tudi o poslednjem predmetu in overovi na po
slednji dan svojega poslovanja poslednji zapisnik, ga 
pošlje z vsemi akti vred davčnemu oblastvu prve 
stopnje v nadaljnje poslovanje. Med poslovanjem po
šilja davčni odbor davčnemu oblastvu prve stopnje 
vsak dan vse predmete, o katerih je storil sklep, in 
dotične zapisnike. Vse arhivske posle (torej tudi pre
pisovanje in odpravljanje, sprejemanje in protoko-
liranje dopisov itd.) davčnega odbora dovršuje davč
no oblastvo ločeno od svojega arhiva. 

K členu 124. 
Davčno oblastvo mora dovoliti davčnemu zave

zancu na njegovo zahtevo, da vpogleda svojo davčna 
prijavo in priloge, ki jih je izročil, kakor tudi ria 
napravi izpiske iz njih, če plača takso po zakonu o 
taksah. Vpogled in prepis podatkov, ki jih je naba
vilo davčno oblastvo ali nabavil državni zastopnik, 
se ne dovoli davčnemu zavezancu pred sejo, v kateri 
se rešuje njegov predmet. Samo zato, da vloži pri
tožbo, je pravica davčnega zavezanca v tem pogledu 
razširjena z odredbami člena 133. zakona. 

K členoma 125. in 126. 
1.) Davek odmerja davčno oblastvo na podstavi 

davčnih osnov, ki jih ugotovi po svoji pristojnosti 
(člen 112. zakona) davčni odbor, odnosno davčno 
oblastvo. Pojem odmere davka obseza uporabo za
konske davčne stopnje na ugotovljeno davčno osno
vo. Torej ni moči govoriti o odmeri davka pri ob
vezanem, omenjenih v obeh poslednjih odstavkih 
člena 59. zakona (potujoči agenti, trgovinski j>ot-
niki, ki niso v službenem razmerju, kakor tudi obrati 
brez stalnega lokala), ker ne določa zakon za te 
davčne zavezance izvestnega dohodka kot davčno 
osnovo, ampak vnaprej določeni letni davek, ne glede 
na doseženi dohodek. 

2.) Davek se odmerja praviloma v obliki raz
poreda za vsako davčno (koledarsko) leto, razpored 
pa se sestavlja za vsako davčno obliko poeebe (zera-
ljarina, zgradarina, rente in pridobnina). 

Razpored se ne sestavlja za uslužbenski davek 
in za davek na rente, ki se pobira z odtekanjem po 
členu 71. zakona. 

3.) Davčni razpored je individualni seznamek 
davčnih zavezancev, davčnih osnov in davka po 
ustrezni zakonski stopnji Po razporedu, ki je pra
vilno sestavljen in ki ga je odobrilo davčno ob
lastvo druge stopnje, se predpise davek v davčnih 
glavnih knjigah. 

4.) Obrazec razporeda za zemljarino in navodila 
o poslovanju po njem^glej v pravilniku k členu 27. 

5.) Razpored zgradarine eeetavlja davčno obla
stvo prve stopnje: a) po zbranih davčnih prijavah 
in b), če ni davčnih prijav, po uradnih referatih. 

Davčne osnove ugotavlja: (1) davčno oblastvo 
po onih prijavljenih faktičnih najemninah za zgradbe 
ali njih dele, potrjenih po zakupnikih, ki se faktično 
oddajajo v najem (glej člen 34. zakona); (2) davčno 
oblastvo za zgradbe ali njih dele, ki niso v najemu, 
na podstavi preizkušene davčne prijave, po primer
janju z drugimi podobnimi objekti (doli), oddanimi v 
najem v istem kraju, mestu; (3) davčni odbor, če 
davčno oblastvo ne more ugotoviti najemnine s pri
merjanjem (parifikacijo). 

Najprej se ugotovi kosmata najemnina, potem 
odbitek po členu 36. zakona in naposled razlika med 
kosmato najemnino in odbitki kot čisti dohodek 
objekta. 

Razpored zgradarine se sestavlja s prenosom po
datkov iz izračuna davka, ki se je izvršil na vsaki 
prijavi, odnosno na vsakem referatu (za. neprijav
ljene primere). 

Razpored se sestavlja po* naslednjih dveh obraz
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Obrazec I. se uporablja za zgradbe, ki nimajo 
davčno olajšave ter eo zavezane zgradarini z 12 % 
osnovnega davka. Ko se izračunavajo osnovni davek, 
davčna kazen in dopolnilni davek, se je treba rav
nati analogno navodilu, danom za aemljarino v 
pravilniku k členu 27., s to razliko, da se omejuje 
dopolnilni davek zgradarine samo na dohodke onih 
zgradb-istega zavezanca, ki stoje v območju istega 
davčnega oblastva prve stopnje; zemljarina pa. ob
seza vsa zemljišča v območju enega celotnega ad
ministrativnega oblastva. 

Obrazec II. se uporablja za 3%no zgradarino 
zgradb z davčno olajšavo. Ker so stolpci v razporedu 
jasni, se davčni organi kaj lahko spoznajo v raz
poredu. 

Ce se mora rešiti davčni predmet, zavezan zgra
darini, pred davčnim odborom, a bo ta zasedal šele 
v poznejšem času, se dovršitev razporeda za zgra
darino ne sme odlašati. Ko se odbor sestane, da 
oceni osnove pridobnine, se mu izroče analogno 
kakor za pridobnino sestavljeni predlogi in po stor
jenem sklepu davčnega odbora se sestavi in predloži 
davčnemu oblastvu druge stopnje v odobritev na
knadni razpored zgradarine kot dodatek k prejš
njemu razporedu. 
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Ko so razporeda po obrazcih I. in П. sumirata 
tor ju zaključita in podpišeta šef in referent poleg 
uradnega pečata, se pošljeta takoj v pregled in 
odobritev davčnemu oblastvu druge stopnje. 

Ko se prejme razpored od .davčnega oblastva 
druge stopnje, se mora razgrniti po členu 131. za
kona na javen vpogled za dobo osmih dni; o odmeri 
pa je treba po členu 130. zakona individualno ob
vestiti davčne zave7ance. 

6.) (Glej predhodna navodila in obrazec za raz
pored pridobnine v pravilniku k členu 113., točki 6.). 
Ker se je po navodilih k členu 113., točki 6.), raz
pored pridobnine izpolni], že prej v pripravljalnem 
postopanju v stolpcih 1. do 6., vpiše predsedujoči 
član v stolpec 7. znesek čistega dohodka, ki ga je 
ugotovil odbor. 

Ko davčno oblastvo prejme akte o odmeri, mora 
izvesti razpored pridobnine v ostalih razpredelkih 
ter davčne zavezance po navodilu k členu 122. za
radi eventualnega pritožbenega postopanja indivi
dualno in pravilno obvestiti o ugotovljeni davčni 
osnovi, o višini osnovnega in kazenskega davka. 

Razpored se izvede v še odprtih razpredelkih po 
naslednjem redu: 

Predvsem se ugotovi ustrezna davčna stopnja 
(stolpec 8.) osnovnega davka; potem se ta davek 
odmeri in vpiše v drugi del istega razpredelka, pri 
čemer je treba paziti na odredbo člena 43. zakona. 

Ko se je z izračunom vpisal osnovni davek v 
drugi del stolpca 8., se izračuni in vpiše kazenski 
davek v stolpec 9., in sicer samo pri onih davčnih 
zavezancih, ki niso izročili davčne prijave v dolo
čenem ali predpisno (po členu 4.) podaljšanem roku. 
V tem primeru se obračuni kazen s 3 % ter se vpiše 
v dotični stolpec. Davčna kazen z 10 % se uporablja 
samo na one zavezance, ki ne le, da niso predložili 
davčne prijave, ampak tudi niso ugodili poznejšemu 
pozivu oblastva, naj jo predlože naknadno. Tako za 
prvo (3%no) kakor tudi za drugo (10%no) kazen je 
osnova osnovni davek, izračunjen v stolpcu 8. 

Če mora odmerjati davčno oblastvo samoupravne 
doklade, odmeri (ko je izvršilo prednja opravila) 
takoj tudi to doklade v svobodno odprtih stolp
cih 19. do 23. razporeda. 

Nato se odmeri dopolnilni davek po odredbi čle
na 59., točke 2.), zakona. Ker je podstava temu dav
ku skupni čisti dohodek od vseh davčnih predmetov 
pridobnine istega zavezanca v območju istega davč
nega oblastva, je treba prenesti vse davčne osnovo 
takega zavezanca za vse njegove obrate in samo
stalne poklice v območju davčnega oblastva iz stolp
ca 7. drugih občin ter jih vpisati v stolpec 10. raz
poreda one občine, kjer ima tak zavezanec glavni 
obrat. Po seštevku vseh njegovih čistih dohodkov 
(etolpca 7 -)-10) v stolpcu 11. se izračuni v stolpcu 
12. dopolnilni davek za vsa podjetja takega zave
zanca. Obenem je treba potegniti v razporedih osta
lih občin, kjer se pojavlja njegovo podjetje, na do-
tičnem mestu v stolpcu 12. črto (—) in vpisati v 
pripombo zaporedno številko razporeda dotične ob
čine, pod katero je dopolnilni davek odmerjen. Se
veda se odmeri dopolnilni davek takoj poleg osnov
nega, če ima zavezanec v območju enega oblastva 
samo en obrat ali poklic. 

Ko se odmeri tudi dopolnilni-davek, se seštejejo 
vsakemu davčnemu zavezancu osnovni, dopolnilni 
davek in davčne kazni v stolpcu 13., pri čemer so 
zaokroži vsaka skupna številka po odredbi člena 6. 
zakona v stolpcu 14.; potem pa se izračunijo za 
vsako občino končne vsote. 

Tako izvedeni razpored podpišeta (poleg ob
lastvenega pečata) šef in pristojni referent davčnega 
oblastva prve stopnje. Preden se definitivno predpiše 
pridobnina, se pošlje tako sestavljeni razpored takoj 
v pregled in odobritev davčnemu oblastvu drugo 
stopnje, ki vpiše odobrene vsote v svoje kontrolne 
knjige. Ko se prejme razpored od davčnega ob
lastva druge stopnje, se mora razgrniti pred defini
tivnim predpisom na javni vpogled za dobo osmih dni. 

7.) Davek na rente se odmerja z razporedom v 
vseh primerih, razen kadar se pobira ta davek in
direktno z odtezanjem po členu 71., odnosno kadar 
se pojavljajo primeri prohodnoga značaja ali pri
meri novih zavezancev po členu 127. zakona. 

Na podstavi predloženih davčnih prijav in po
datkov, ki jih je zbralo oblastvo, ugotovi davčno 
oblastvo davčne osnove po odredbah členov 67. 
in 68. redoma samo. Davčni odbor je pristojen, ugo
tavljati osnove davka na rente, in sicer s svobodno 
ocenitvijo samo takrat, kadar ni vrednost dohodka 
ugotovljena z listino (člen 68. zakona). 

Razpored davka na rente se sestavlja po nasled
njem obrazcu: 
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V naših razmerah se pojavlja obveznost davka 
na rente najpogosteje z dohodki, ki so hipotekamo 
zavarovani (posojila proti zavarovanju na zemljišče 
in zgradbe). Zato morajo davčna oblastva izpisati 
meseca januarja vsakega leta pri pristojnih sodiščih 
(zemljiškoknjižnih oblastvih) vse dotične podatke, 
kolikor jih niso poslala sodna oblastva sama v pred
hodnem letu. Pogosteje se utegnejo pojavljati tudi pri
meri, da se oddajajo v najem ladje, mlini na ladjah, l:i 
niso zavezani zgradarini (člen 30., drugi odstavek) 
itd. Pogostnejši utegnejo biti tudi primeri, ko je za
kupnina za zemljišče večja od katastrskega čistega 
dohodka (člen 60., točka 6.). Seveda raora davčno 
oblastvo z budnim očesom paziti tudi na ostale pri
mere, najsi se pojavljajo v gospodarskem življenju 
redkeje. Sâmo formalno izvajanje razporeda ne pro-
vzroča posebnih težav, ker nima davek na rente do
polnilnega davka. Kdaj se uporablja davčna Btop-
nja z 8 % in kdaj s 15%, je določeno v členu 69. 
zakona. 

Glede uporabljanja 3%ne, odnosno 10%ne davč
ne kazni какот tudi glede seštevanja in zaokTOŽanja 
davka in davčne kazni glej analogna navodila v 
točki 6.) tega člena pravilnika. 

Sešteti in redno podpisani razpored davka na 
rente se pošlje, preden se obremeni v davčnih glav
nih knjigah, v pregled in odobritev davčnemu ob
lastvu droge stopnje. Po prejemu razporeda od ob
lastva druge stopnje se mora razpored, preden ae 
obremeni po členu 131., razgrniti na javen vpogled 
za dobo osmih dni in o odmeri je treba po členu 130. 
zakona individualno obvestiti davčne zavezance. 

K členu 127. 

1.) V členih 125. in 126. zakona in v pravilniku 
je razložen način, po katerem se redoma, sestavljajo 
razporedi zemljarine, zgradarine, pridobnine in dav
ka na rente. To vse so razporedi, obsezajoči davčne 
predmete, ki jih davčno oblastvo že pozna iz popiea, 
katastrov ali prijave, ki jo je predložil davčni za
vezanec na javni poziv. Za družbeni davek vobče in 
za ostale primere zgradarine, pridobnine in davka 
na rente, M se odmerjajo izven rednega razporeda, 
predpisuje zakon odmero s posebnimi odlokrza vsak 
primer. 

2.) S posebnim odlokom se ugotovi davčna 
osnova in se odmeri: 

a) zgradarina, pridobnina in davek na rente, če 
je davčni predmet (zgradba, obrat, renta) samo pre
hodnega značaja ali če se pojavi darčni objekt 
(zgradba, obrat, poklic, renta) med davčnim letom. 

Pridobnina, tako odmerjena s posebnim odlokom 
za obrate in podjetja, ki se pojavijo kot novi objekti 
med davčnim letom, je (po' členu 58. zakona) samo 
začasnega pomena. Davčno osnovo zanje ugotovi 
davčno oblastvo sorazmerno s podobnimi drugimi 
podjetji (poklici), ki so že obremenjeni s pridobnino. 
Definitivno odmero za prvo leto poslovanja (so
razmerno s trajanjem poslovanja v njem) in za 
naslednje leto določi davčni odbor, ko se prvič 
sestane. 

Taki posebni odloki za pridobnino obratov (po
klicev), novonastalih med davčnim letom, veljajo 
kot definitivna odmera in ni jih treba predlagati 
davčnemu odboru, če ustavijo taka podjetja 
šele začeto poslovanje, preden se izvrši redna od
mera za isto leto (glej člen 58., drugi odstavek, 
zakona). 

Izjemoma sme izvršiti davčno oblastvo take pri
mere, ko gre za odmero zgradarine, pridobnine in 
davka na rente, tudi v samo rednem razporedu, do
kler razpored ni zaključen in podpisan; vendar pa 
se izdajajo v tem primeru obvestila zavezancu v 
obliki posebnega odloka. V odlokih je treba opo
zoriti na 30dnevni rok za pritožbo na višje davčno 
oblastvo po členu 127. zakona in na odredbo, da зе 
s pritožbo ne zadrži plačilo davka. Izdane odloke 
mora podpisati poleg referenta tudi šef urada; 

b) davek vsakega leta, vsaki družbi, zavezani 
javnemu polaganju računov po členu 74. 

3.) Odmerjati družbeni davek je pristojno davčno 
oblastvo druge stopnje. To oblastvo mora skrbeti 
za to, da se vodi pri njem reden seznamek (kata
ster) vseh oseb v njegovem območju, ki so zavezane 
družbenemu davku, ter jih, če je treba, na podstavi 
tega opominjati, naj predlože davčne prijave (glej. 
dotične odredbe pravilnika k členu 105., ad H.). 

Za družbe, zavezane javnemu polaganju računov, 
se mora izdelati v vsakem primeru poseben odlok o 
izvršeni odmeri po naslednjem obrazcu: 



121. 

O d l o k 
o o d m e r i d r u ž b e n e g a d a v k a za 

Na podstavi členov 74. do 88. in člena 127. zakona 
o neposrodnjih davkih in po davčni prijavi, bilanci, 
računu izgube in dobička se Vam odmerja družbeni 
davek za davčno leto . . . . tako-le: 

Din 

1J 

I. Dobiček po bilanci brez onega 
dela dobička, ki je prenesen iz minu
lega leta, 

П. Temu dobičku se dodajajo 
vsote, za katere je dobiček po bilanci 
že zmanjšan. 

(Konkretni primeri se zapišejo, 
kakor so navedeni v obrazcu A. pri
jave za družbeni davek, točka B. II. 
v členu 105. ad П. pravilnika.) 

Ш. Od dobička po bilanci se od
bijajo vsote, ki so že obsežene v te<n 
dobičku, 

(Konkretni primeri se vpišejo, 
kakor so navedeni v obrazcu A. pri
javo za družbeni davek, točka B. III. 
v členu 105. ad II. pravilnika.) 

če se odbije vsota pod Ш. od se
števka vsot I. -f П.. ostane davčna 
osnova 
odnosno po členu 86. (predposlednjem 
odstavku) zaokrožena 

IV. Po tej osnovi se odmerja 
• • . % osnovnega davka z . . . . 

V. Račun donosnosti: 
1. Osnovna glavnica 
2. a) obči .rezervni fond . . . . 

b) ostali pravi rezervni fondi, 
izkazani v bilanci, s katerimi podjetje 
svobodno razpolaga, 

3. Dobiček, prenesen iz minulega 
leta, 

4. Vsota povečane glavnice, vpla
čana v prvi polovici leta 

Vložena glavnica skupaj . . . . 
Davčna osnova z iz

kazuje po tej vloženi glavnici . . . % 
donosnosti; temu odstotku ustreza po 
členu 86., točki 2.), stopnja dopolnil
nega davka z (s) . . . %, dopolnilni 
davek pa znaša 

če se doda temu osnovni davek 
z (s) , znaša družbeni da
vek skupaj. 
zaokrožen po členu 6. zakona o ue-
posrednjih davkih 

VI. Ker ne znaša ta vsota druž
benega davka niti 1-2 °/oo vložene 
glavnice (letnih premij), izračunjene 
pod točko V., se odmerja minimalni 
davek (1-2 °/m od vložene glavnice) 
* (s) 

(Točka VI. se vpiše v odlok samo takrat, kadar 
se mora odmeriti družbeni davek v zakonskem mini
malnem znesku.) 

R a z l o g i : 
(Izčrpno se navedejo razlogi vselej, kadar ee ne 

vzamejo v poštev prijavljene vsote odbitkov, od
nosno dodatkov.) 

Zoper ta odlok je dopustna pritožba v 80 dneh 
po tem oblastvu na generalno direkcijo davkov. 
S pritožbo se ne zadrži plačilo davka. 

Referentov podpis: Šefov podpis: 

_____ 856 

vloži v akt o odmeri skupno s pridržanim kon
ceptom izročenega odloka. 

6.) Ce se razkrijejo med davčnim letom taki pri
meri davčnih predmetov, ki niso obdelani v rednem 
davčnem razporedu ter niti ne spadajo med primere 
iz člena 127., točk 1.) in 2.), zakona, in če niso taki 
razkriti primeri po členu 142. zakona kaznivega zna
čaja, se vpišejo in davčno obdelajo v rednem raz
poredu naslednjega leta; pri tem se izvrši seveda 
obremenitev tudi za mimilo leto. Tako primere te 
točke je treba imeti za naslednji razpored v posebni 
evidenci. 

Glede predmetov, ki so kaznivega značaja, se 
mora seveda po členu 142. zakona takoj uvesti ka
zensko postopanje; v vsakem kaznivem primeru pa 
se mora ugotovljeni utajeni davek obremeniti in 
priobčiti davčnemu oblastvu druge stopnje kakor 
v primerih pod točko 4.) tega člena. 

K členom 128. do 132. 
(Brez posebnih navodil.) 

K členu 133. 
1.) Zoper sklep davčnega odbora se sme pritožiti 

davčni zavezanec tako, kakor jo povedano v pravil
niku k členu 122, v točki 3.), na reklamacij ski odbor; 
če pa mu je določilo davčno osnovo davčno oblastvo 
sâmo, se sme pritožiti neposredno na višje davčno 
oblastvo. Pritožitelj ima pravico, dopolnjevati in 
podkrepljevati pritožbo z novimi dokazi, dokler se 
ne izda rešitev o njegovi pritožbi. Ne more pa re 
sklicevati davčni zavezanec na trgovinsko knjige, 
ki jih ni hotel predložiti na zahtevo davčnega ob
lastva prve stopnje, odnosno davčnega odbora, in 
tudi 'ne more prilagati izpiskov iz teh knjig. Take 
dokaze smatra reklamacijski odbor, kakor .bi jih ne 
bilo. 

2.) Ce vloži in podpiše eno pritožbo več davčnih 
zavezancev, jo vpiše pristojno oblastvo • v vložni 
zapisnik ter jo položi v arhiv, ne da bi jo vzelo v 
pretres. Tako vložena pritožba ne vpliva na rok, ki 
velja za vse poedine podpisnike, če ima en davčni 
zavezanec več davčnih objektov in če se mu izroči 
za vse davčne osnove skupna odločba, sme vložiti 
zoper višino vseh teh davčnih osnov eno pritožbo. 

3.) Rok za vložitev pritožbe zoper določeno 
davčno osnovo in odmerjeni osnovni davek na rekla-
macijsM odbor, odnosno na višje davčno oblastvo, 
znaša 30 dni. Ta rok se sme prekoračiti po tretjem 
odstavku člena 4. največ za 15 dni; toda to se mora 
vselej opravičiti s posebno tehtnimi razlogi. Veljav
nost teh razlogov oceni dokončno davčno oblastvo. 
odnosno reklamacijski odbor, ki se mu je pritožba 
poslala. 

4.) V vsem času, odkar se je priobčilo obvestilo 
(pravilnik k členu 122., točka 2.) o odmeri davka, 
do dne, ko se vloži pritožba, ima davčni zavezanec 
(njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec s pogoji 
iz člena 116.) pravico, pregledovati .ali prepieovati 
vse akte, ki se nanašajo na njegovo odmero, ko je 
plačal takso po zakonu o taksah. Pri tej priliki mu 
tudi ni prepovedano, vpogledovati ali prepisovati 
izjave prič, mnenja izvedencev in obvestila zaup
nikov; ne sme pa se mu dovoliti, da bi zvedel za 
imena teh poslednjih. Vpogled se ne dovoli samo 
takrat, kadar gre za javne razloge ali za čuvanje 
tajnosti. 

Akti o odmeri se smejo dajati v vpogled samo 
vpričo uradnika davčnega oblastva, ki jamči, da 
ostane vse zbrano davčno gradivo nepoškodovano. 
Akti se ne smejo dajati v vpogled izven pisarne do-
tičnega uradnika. 

Letnik X. 

Predsednik reklamacijskega odbora je starejžina 
davčnega oblastva druge stopnje, njegov namestnik 
pa je eden izmed po činu najstarejših davčnih usluž
bencev istega oblastva. Če so zdi ministru za finance 
potrebno in upravičeno, sme postaviti za predsed
nika (in njegovega namestnika) tudi koga drugega. 

Polovico članov reklamacijskega odbora in njih 
namestnike postavi izmed davčnih zavezancev na 
predlog davčnega oblastva druge stopnje generalna 
direkcija davkov. Drugo polovico in njih namest
nike izvolijo izmed davčnih zavezancev sporazumno 
pristojno zbornice po številu davčnih zavezancev, 
ki spadajo pod pristojnost dotičnih zbornic. Če iz
voljeni člani (namestniki) ne bi imeli pogojev iz 
člena 114., mora zahtevati davčno oblastvo druge 
stopnje od zbornic, naj izvolijo v 15 dneh druge 
zakonski kvalificirane osebe. 

Davčnemu oblastvu druge stopnje je dolžnost, 
ukreniti o pravem času vse, česar je treba, da se 
sestavi reklamacijski odbor in da se postavi državni 
zastopnik. 

Član (ali namestnik) reklamacijskega odbora ne 
sme biti obenem član ali namestnik kakšnega davč
nega odbora v območju dotičnega reklamacijskega 
odbora. 

Seje reklamacijskega odbora je treba sklicevati, 
kadar se nabere zadosti razpravnega giradiva. 

Odredbe tega pravilnika od člena 114. do čle
na 121. veljajo tudi za poslovanje reklamacijskih 
ođborov, samo da sejam reklamacijskih odborov 
praviloma ne prisostvuje davčni zavezanec ali nje
gov pooblaščenec, (člen 113., naveden v členu 134., 
poslednjem odstavku, zakona je uredniški pogrešek; 
stati mora: «114. do 121.» To je razvidno tudi iz 
vsebine člena 113., ki govori o sestavi davčnih od
borov prve stopnje in se seveda kot tak ne more 
uporabljati na reklamacijske odbore. Torej ee mo
rajo tudi pri poslovanju reklamacijskoga odbora 
zmisemo uporabljati vse odredbe zakona v členih 
114. do 121. in odredbe pravilnikov k tem členom.) 
Ker se vrši postopanje pred reklamacijskim od
borom praviloma brez prisotstva davčnega za
vezanca, mora razglasiti davčno oblastvo druge 
stopnje po pristojnih občinah samo dan, ko bo odbor 
razpravljal o pritožbah, vloženih iz dotične občine 
(mestnega okraja itd.). Potrdila občin o izvršenem 
razglasu pošlje davčno oblastvo druge stopnje rekla-
macijskemu odboru. Osebna obvestila o dnevu, ko 
bi imel reklamacijski odbor sejo, z zakonom niso 
predpisana. Stvar presoje reklamacijskega odbora 
je, ali hoče davčnemu zavezancu (zastopniku, po
oblaščencu) dovoliti, da tudi ustno razloži svojo pri
tožbo, če je to v pritožbi zahteval, če ga na dan, ko 
se razpravlja o njegovem predmetu, ni v zgradbi, 
kjer se vrši razprava, se razprava zaradi tega ne 
odloži, ker bi bil lahko prej zvedel za dan razprave 
iz razglasa, ki ga je izvršila občina. 

K členu 136. 

4.) Vse obremenitve po posebnih odlokih davč
nih oblastev prve stopnje morajo priobčiti ta ob
lastva po poteku vsakega meseca najkesneje v 
osmih dneh v individuamih pregledih, sestavljenih 
za vsako obliko posebe, davčnemu oblastvu druge 
stopnje, da se vpišejo v sresko davčno knjigo. 

5.) Vsak odlok o družbenem davku pošlje davč
no oblastvo druge stopnje, ko ga je vpisalo v svojo 
sresko davčno knjigo, pristojnemu davčnemu ob
lastvu prve stopnje, da se obremeni v davčni glavni 
knjigi in da ee izroči proti potrdilu dotični osebi, ki 
je zavezana družbenemu davku. Potrjene izročilnice 
ee vrnejo davčnemu oblastvu druge stopnje, da jih 

K členoma 134. in 135. 
Reklamacijski odbori se postavljajo za tri leta. 

Njih sedež je tam, kjer je sedež davčnega oblastva 
druge stopnje; prav tako jim je tudi območje isto. 

Če je območje izredno veliko ali jako gosto 
naseljeno, sme postaviti minister za finance zanje 
dva ali več reklamacijskih odborov; v tem primeru 
jim odredi sedeže in območje. 

Reklamacijski odbori imajo redoma: predsednika 
(njegovega namestnika), osem članov in prav toliko 
namestnikov, če pa je število davčnih zavezancev 
v dotičnem območju ali znatno veliko ali če so nje
govi davčni objekti izredno važni, sme minister za 
finance število članov reklamacijskega odbora po
večati, tako da jih ni samo 8, ampak 10, 12, 14 
ali še več. 

Pri vsakem reklamacijskem odboru postavi ge
neralna direkcija davkov državnega zastopnika-
referenta in njegovega namestnika izmed najsposob
nejših davčnih uslužbencev, prvenstveno davčnega 
oblastva druge stopnje. 

Reklamacijski odbor priobči sprejeto rešitev 
davčnemu zavezancu pismeno po pošti na povratni 
recepis. Akt, s katerim se priobčuje rešitev rekla
macijskega odbora, ima obliko odloka in v njem 
je treba navesti naziv reklamacijskega odbora, šte
vilko in datum rešitve, ime davčnega zavezanca, ki 
se je pritožil, zoper katere odmere se je pritožil in 
kako je reklamacijski odbor rešil pritožbo. Ta odlok 
podpiše predsednik reklamacijskega odbora. 

Reklamacijski odbor priobči državnemu zastop
niku svoj sklep tako, da mu izroči akt, kar se.mora 
potrditi na aktu samem. 

V pritožbeni, rok se ne šteje dan, ko se je sklep 
priobčil, odnosno akt izročil. 

Zoper sklep reklamacijskega odbora ali odločbo 
višjega davčnega oblastva se sme vložiti tožba v 
30 dneh, in sicer na upravno sodišče, če gre za sklep 
reklamacijskega odbora, ali na davčno oblastvo 
druge stopnje, če je to odločilo na drugi stopnji, 
če je pa odločilo to oblastvo na prvi stopnji (odmero 
davka družbam, zavezanim javnemu polaganju ra
čunov), se sme vložiti pritožba na generalno direk
cijo davkov, zoper njen sklep pa tožba na državni 
svet. 

Ce upravno sodišče na tožbo davčnega zave
zanca ali državnega zastopnika potrdi sklep rekla
macijskega odbora tako, kakor je bil sprejet, pri
tožba na državni svet ni dopustna. Če pa ga • 
čemerkoli izpremeni ali razveljavi, se sme pritožiti 
interesent na državni svet v 15 dneh od dne, ko je 
prejel razsodbo upravnega sodišča. 

K členom 137., 138. in 139. 
Kazni po teh členih zakona se dele na tri vrste: 
1.) na take, ki ee nalagajo obenem z osnovnim, in 

dopolnilnim davkom procentualno na osnovni davek; 

•mn> 
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2.) na tako, ki se nalagajo in izrekajo z obsodbo 

v višini rednega davka; 
3.) na take, ki se nalagajo in izrekajo z obsodbo 

zaradi nerodnosti s konkretno določeno vsoto v 
mejah zakona. 

Ad 1.) Obenem z osnovnim in dopolnilnim dav
kom se odmori kazen, 6e davčni zavezanec ne kroči 
davčne prijave v določenem ali' pravilno podaljša
nem roku (člon 4.). Kazen znaša 3 %; če pa se 
pozove davčni zavezanec naknadno pismeno, naj 
izroči prijavo in je tudi potem ne izroči v osmih 
dneh, se kaznuje z 10 % osnovnega davka. 

• Öe ne izroči davčne prijave v določenem ali pra
vilno podaljšanem roku podjetje, zavezano javnemu 
polaganju računov, se sme odmeriti kazen izjemoma 
s 15 % osnovnega davka. 

Tako odmerjene kazni se priobčijo zavezancu 
istočasno in v istem aktu, s katerim se mu priobči 
odmera davka; pristoji pa mu pravica, da se pri
toži na reklamacijski odbor, odnosno na višje davč
no oblastvo, kakor gre pač odboru ali višjemu davč
nemu oblaetvu pristojnost, reševati pritožbe zoper 
sam davek. 

Te kazni, ki se opirajo na člen 137. zakona, so 
samo posledice činjenice, da zavezanec ni izročil 
•davčne prijave za odmero davka in da se mu je moral 
odmeriti davek brez nje in brez njegovega sodelo
vanja. Seveda se ta kazen ne sme odmerjati v pri
meru člena 105., poslednjega odstavka, zakona, če 
minister za finance koga oprosti dolžnosti, izročati 
davčno prijavo. 

Ad 2.) Kazni v znesku, enakem znesku rednega 
davka, se izrekajo z obsodbo poleg rednega stal
nega davka po členu 59. zakona obratom, ki ee ne 
vodijo v stalnem lokalu, nego s hojo od hiše do hiše 
in iz kraja v kraj (člen 42., П. skupina, točka 3.), 
•nadalje potujočim agentom in trgovinskim potni
kom, ki niso izključno v službenem razmerju 
(člen 42., II. skupina, točka 1. a), če se zalotijo v po
slovanju brez potrdila (na obrtnem dovolim, odnosno 
davčni karti) o davku, plačanem za tekoče ali za 
minulo leto (glej zakon, člen 59. in člen 157., pred-
poslednja dva odstavka). 

Kazni te vrste izreka davčno oblastvo prve stop
nje z obsodbo; zavezanec pa ima pravico pritožbe 
na davčno oblastvo druge stopnje v 15 dneh od dne, 
ko se mu izroči obsodba. 

Ad 3.) Kazni te vrste se izrekajo zaradi nerod
nosti z obsodbo, in sicer: 

1.) s 50 do 500 Din za vse osebe, ki so po zakonu 
.zavezane, izročati druge prijave, razen onih, po ka
terih je treba odmeriti davek (n. pr. po členih 9., 
32.. poslednjem odstavku, 48., poslednjem odstavku, 
itd.): potem za osebe, ki so dolžne, predlagati po
datke, predpisane s tem zakonom, ali ki ne podado 
na pismeno zahtevo izjav, zahtevanih na podstavi 
zakona, ali ki podado neresnične izjave ali neres
nične podatke; 

2.) s 50 do 300 Din davčnemu odborniku, ki neče 
vršiti odbomiške dolžnosti, ali ki izda tajnost, za 
katero je zvedel, izvrševaje to dolžnost, poleg even
tualne kazenske odgovornosti. 

Kazni po točki 1.) s 50 do 500 Din izreka z ob
sodbo pristojno davčno oblastvo (prve, odnosno druge 
stopnje), ki je zahtevalo ali samo od sebe ali pa na 
zahtevo pristojnega odbora prljavo, podatke, iz
javo itd. 

Kazni po točki 2.) s 50 do 300 Din izireka davč
nemu zavezancu samó davčno oblastvo druge stop
nja Zoper razsodbo je dopustna pritožba na pristojno 
višje oblastvo (dTUge stopnje, odnosno na generalno 
direkcijo davkov) v 15 dneh od dne, ko se je ob
sodba pravilno izročila. 

Izjemoma se ne uporabljajo te kazni na osebe, 
ki eo (po členu 20. zakona) dolžne, prijaviti površine 
zemljišč, da se ugotovi katastrski Čisti, dohodek. 
V tem primeru je treba postopati po členu 138., po
slednjem odstavku, zakona; 

3.) z 20 do 500 Din delodajalcu, ki ne vpiše v 
seznamek ali v uslužbenčevo davčno knjižico po
datkov po poslednjem odstavku člena 98. in po 
členu 99. (glej pravilnik k členu 98., točko 8.) ali 

j ih ne vpiše v taktičnem, znesku, odnosno, ki ne 
vpise odtegnjenega davka v knjižico ali nei nalepi 
vanjo zadosti davčnih znamk in jih ne uniči. Enako 
se kaznuje tudi prejemalec dohodkov iz več služ
benih razmerij ali tak, čigar žena je prav tako v 
službenem razmerju, če ukorišča odbitek po členu 93. 
več nego za eno službeno razmerje; 

4.) s 1000 do 20.000 Din delodajalcu, ki prepreči 
organom davčnega oblastva ali finančne kontrole 
ogled na licu mesta ali jim ne da zahtevanih po

jasnil ali jim odreče vpogled v poslovne knjige, 
plačilne seznamke in davčne knjižice. 

Te kazni pod 3.) in 4.) izreka pristojno davčno 
oblastvo prve stopnje; zoper njegove obsodbe pa 
je dopustna pritožba na davčno oblastvo druge 
stopnje v 15 dneh od dne, ko se je obsodba pra
vilno izročila. 

K členu 140. 

Specialno kazen v dvakratnem znesku osnovnega 
davka določa zakon za onega zavezanca, ki ne pri
javi v 14 dneh, da iznova uporablja zgradbo ali del 
zgradbe, za katero je bil davek po poslednjem od
stavku člena 40. celoma ali deloma odpisan. 

Ta kazen se izreče z obsodbo davčnega oblastva 
prve stopnje; zoper obsodbo pa je dopustna pritožba 
na pristojno višje davčno oblastvo v 15 dneh od 
dne, ko se je obsodba pravimo izročila. 

K členu 141. 
S tem členom se daje davčnemu oblastvu druge 

stopnje pravica, da sme odrediti po podanem po
ročilu in predlogu nižjega oblastva z odločbo dolž
nost, povrniti škodo in provzročene stroške, organom 
onih oblastev, ki so s tem zakonom zavezana, po
šiljati davčnim oblastvom podatke, potrebne za od
mero davka (člen 108., točki 3. in 4., člena 39. 
in 109.), ali jih drugače podpirati v njih poslovanju 
(člen 110.), ali samo vršiti izvestne posle (člen 73.), 
če ne zadoste dotičnim dolžnostim in nastane zaradi 
tega državni blagajni škoda ali ji provzroči stroške. 
Ti organi se morajo razen tega kaznovati disciplin
ski. 0 pritožbah zoper tako obsodbo odloča dokončno 
generalna direkcija davkov. 

K členom 142., 143., 144. in 145. 
(Glej določila uredbe o postopanju ob davčnih 

kaznivih dejanjih.) 

K členu 146. 
1.) Če davčni zavezanec ne plača dolžnega davka 

ali če ga oseba, ki ga je upravičena in dolžna, od
tegniti ob izplačilu (prejemkov, obresti itd), ne iz-
aoči davčnemu oblastvu o pravem času ali ga izroči 
nepopolno, se mora dati državi možnost, ostvariti 
svojo davčno terjatev. Za to sta ji na razpolago dve 
poti: prisilna pot, izterjati davek od davčnega za
vezanca z izvršbo, če pa ostane ta pot vobče ali 
deloma brez uspeha, izterjati davek od poroka. 

2.) Za jamstvo (poroštvo) se smaka obveznost, 
zadostiti državi, če glavni dolžnik (oni, ki je po 
zakonu zavezan, plačati davek) ne zadosti svoji ob
veznosti. Porok jamči za davek poleg glavnega 
dolžnika, toda šele za njim (subsidiarno). Za davek 
se poterja porok šele, če ga ni bilo mogoče izterjati 
od glavnega dolžnika. Potemtakem se mora zahte
vati davek z davčnimi obrestmi in izvršunimi stro
ški vred najprej od glavnega dolžnika in si prizadeti, 
da se izterja od njega, če ni drugače, tudi prisilno 
(eksekutivno). Sele, če in kolikor ostane izterjava 
davita pri glavnem dolžniku brezuspešna, ga je do
pustno izterjati od poroka. 

Vkljub temu pravilu se sme izterjati davek, ne 
da bi se zahteval prvenstveno od davčnega zave
zanca, v primeru člena 99. (uslužbenski davek) od 
delodajalca, v primeru členov 71. in 72. (davek na 
rente) pa od izplačevalca rente (obresti). 

3.) Jamstvo je osebno, če se ostvarja neposredno 
proti osebam (ki jamčijo v tem primeru z vso svojo 
imovino), ali stvarno, če se ostvarja neposredno na 
izvestnih objektih (posestvih), vsekakor pa s tem 
tudi posredno proti njih lastnikom. 

4.) Osebno jamstvo po zakonu o neposrednjih 
davkih je določeno: 

(1) kot solidarno za vse lastnike istega podjetja 
ali obrata; torej jamčijo lastniki za pridobnino, če 
je ni mogoče izterjati niti prisilno od1 podjetja 
(obrata) samega, neomejeno z vso svojo imovino, in 
sicer skupno in nedeljivo tako, da se sme izterjati 
davek s stroški in obrestmi vred celotno od vsakega 
izmed njih. Davčno izvršilno oblastvo sme izterjati 
po svoji izvolji vso dospelo terjatev bodisi od enega 
izmed lastnikov, bodisi od vseh v delih, ki jih določi 
sâmo; 

(2) za delodajalca glede davka njegovih zaposlen-
cev na njih prejemke, ki izvirajo iz časa službe 
pri njem (glej dolžnosti delodajalcev v členu 99. za
kona in pravilnik k členu 99.); 

(8) fizičnim in pravnim osebam kakor tudi za
puščinskim masam za posledice, ki utegnejo nastati 
zaradi tega, ker so njih zakonski ali pooblaščeni za
stopniki (člen 116.) prekršili dolžnost, zlasti pa za 
kazni, ki ee tem izrečejo. 

Osebno jamstvo se ostvarja s pismeno odločbo 
pristojnega davčnega oblastva, pri katerem sta da
vek ali kazen predpisana, odnosno pri katerem se je 
moral izročiti odtegnjeni davek po poroku, obvešče

nem, da plača v 15 dneh dotično vsoto; pri tem 
se navedejo v naredbi tudi činjenice, zaradi katerih 
je bilo treba poseči po ostvaritvi jamstva. S pri
tožbo, vloženo na višje oblastvo, se ne zadrži izter
java, ki se sme izvršili tudi prisilno pri poroku (po 
členu 151. zakona). 

5.) Stvarno jamstvo obstoji: 
(1) na zemljišču in zgradbah za one dolžne davke 

na dohodek od zemljišč, odnosno zgradb, z obrestmi 
in izvršilnimi stroški vred, ki so dospeli v plačilo 
(člen 148.) v poslednjih treh letih, štetih nazaj od 
dne prisilne prodaje objekta (zemljišča, zgradbe). 
To jamstvo je zakonsko, se drži objekta v omenje
nih mejah, najsi se ni izvedla zemljiška vknjižba za
stavne pravice (intabulacija) na nepremičnine, ter 
ima vedno prvo meeto pred vsemi intabulacijami; 

(2) na lastnih nepremičninah podjetja (obrata), 
ki služijo neposredno podjetju ali obratu, glede pri-
dobnine, obresti in izvršilnih stroškov v istih mejah 
(poslednja tri leta), z isto močjo in istimi posledi
cami kakor v primeru pod (1). 

Glede davčnih dolgov, ki so na dan, ko se izvrši 
prisilna prodaja zastavljenega objekta, starejši od 
treh let, je zavarovana zastavna pravica za davek v 
onem redu in na onem mestu, na katerem ee je intabu
lacija izvršila. Jako odgovorna je dolžnost davčnega 
oblastva prve stopnje, da nikdar ne dovoli, da bi 
se. pojavljali davčni zaostanki take vrste (starejši od 
treh let); v vsakem primeru mu je dolžnost, ne da 
bi se opiralo na prvenstveno pravico države za po
slednja tri leta, zahtevati glede vsakega davčnega 
zaostanka za zemljišče, zgradbe in obrate, o katerem 
dvomi, ali se bo dal izterjati, intabulacijo dolžnega 
davka pri pristojnem sodišču. 

Intabulacija na nepremičnine se zahteva pri pri
stojnem sodnem oblastvu po predpisih, ki veljajo v 
tem pogledu v dotičnem kraju. Davčna oblastva, ki 
ne poznajo teh predpisov, se morajo z njimi takoj 
seznaniti po krajevnih sodnih oblastvth in morajo 
točno postopati po njih. 

Ce je prešla nepremičnina, za katero dospeli 
davčni dolg ni poravnan, v posest koga drugega, se 
pošlje temu odločba, s katero se konstatira obstoj 
stvarnega jamstva na njej, obstoj davčnega dolga na 
dohodke od te nepremičnine, ter se zahteva, naj 
plača v 15 dneh dolg z obrestmi in eventualnimi iz-
vršimimi stroški vred, da.ne bo izvršbe. S pritožbo 
se tudi v tem primeru ne zadrži prisilna izterjava 
dolga; 

(3) na rentnih dohodkih za davek na rente z 
obrestmi_ in izvršilnimi stroški vred. Ta zakonska 
zastavna pravica države se sme izvesti pri dolžniku 
rente s prepovedjo izplačil, dokler se dospeli davčni 
dolg ne poravna in ne izroči državni blagajni. Dolž
nik, ki postopa zoper prepoved, jamči za davek 
osebno. Ta zakonska zastavna pravica ni privilegi
rana (kakor pri nepremičninah glede zemljarine, od
nosno zgradarine). Red, v katerega vstopi, se ravna 
po dnevu, ko se je dolžniku izročila odločba, s katero 
se je prepovedalo izplačilo rente. Po drugi strani pa 
ta zastavna pravica ni omejena glede starosti davka. 
na rente; s prepovedjo se lahko ostvari za davek več 
let. Zoper izdano odločbo o prepovedi je dopustna 
pritožba na pristojno višje davčno oblastvo v 16 dneh. 
V odločbi o prepovedi je treba izrecno navesti, da 
se dolžniku davčnega zavezanca prepoveduje izplače
vanje rente, dokler se z odtegnjenim zneskom ne 
pokrije davčni dolg, in da mora izročati odtegnjene 
zneske državni blagajni. Dolžnik ne sme v tem prf-
meru paralizirati ali zadrževati realizacije državne 
zastavne pravice s tem, da uveljavlja svoje terjatve 
proti davčnemu zavezancu. Z vloženo pritožbo se n© 
prepreči izvršitev prepovedi. , 

6.) Če pride porok v konkurz ali se uvede zoper 
njega poravnalno postopanje, nadalje če se odredi 
po privatni iniciativi prisilna prodaja objekta, ki se 
ga drži' jamstvo, mora priglasiti davčno oblastvo z 
redno overovljenimi izpiski iz davčnih knjig dotično 
davčno terjatev v konkurzno, izvršilno, odnosno po
ravnalno postopanje. 

7.) Davek po jamstvu pobirajo po poteku 15 dni 
od dne, ko se je izročila odločba, isti organi in na 
isti način, kakor pobirajo davek od davčnega zave
zanca (člen 151.); prav tako veljajo za take terjatve 
(po jamstvu) odredbe o zastaranju (členi 153. do 156. 
zakona). 

8.) Jamstvo prestane, ko je davčni dolg porav
nan ali je ugasnil. 

K členu 147. 

DoMer se ne izvrši nova odmera zemljarine, 
zgradarine, pridobnine, davka na rente in družbenega 
davka za. tekoče leto, ga mora plačevati davčni za
vezanec v obrokih iz člena 148. po davčnem pred
pisu iz prejšnjega leta. 
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Od te obveznosti so izvzeti samo oni davčni za

vezanci, ki so prijavili prestanek davčne obveznosti 
za izvestne predmete, toda samo v mejah in v iz
meri, ki jih določa zakon za vsako dotično davčno 
obliko (glej n. pr. člen 31., poslednji odstavek, 
člen 48., prvi odstavek, člen 65., prvi in drugi od
stavek, člen 77., prvi odstavek). 

Za prvo leto (1929.) odmere davkov po novem 
zakonu in dokler se ne izvrši po njej; odmera po 
omenjenih oblikah, veljajo glede plačevanja odredbe 
člena 163. 

K členu 148. 
I. (1) Zgradarina, pridobnina (razen potujočih 

agentov, trgovinskih potnikov in obratov П. sku
pine, točke 3., člena 42.), davek na rente, ki se ne 
pobira z odtezanjem ob izplačevanju rent (obresti), 
in družbeni davek dospevajo v plačilo v štirih ena
kih letnih obrokih vnaprej, in sicer dne 1. januarja, 
dne 1. aprila, dne 1. julija in dne 1. oktobra vsa.-
kega leta; 

(2) zemljarina dospe v plačilo ter se mora pla
čati v dveh enakih letnih obrokih dne 15. avgusta 
in dne 1. novembra vsakega leta; 

(3) odtegnjeni davek na rente, ki se pobira ob 
izplačevanju (Člen 71.), se mora plačati po seznamku 
najkesneje v 15 dneh po poteku vsakega poluletja 
(torej do dne 15. julija za prvo in do dne 15. janu
arja za drugo pohiletje); 

(4) odtegnjeni davek na dohodek od nesamostal
noga dela (uslužbenski davek) se mora plačati naj-
kesneje v roku, ki ga določa člen 99. (glej izjemo v 
pravilniku k členu 99., točki 10.); 

(5) davek potujočih agentov in trgovinskih pot
nikov (П. skupina, točka 1. a, člen 42.) kakor tudi 
davek zavezancev po členu 42., П. skupini, točki 3.) 
(krošnjarji) se položi, preden se začne izvrševati po
klic, v prvi polovici leta v celotnem letnem znesku 
(člen 59.); če. pa se začne izvrševati v drugi polovici 
teta, se položi v polovičnem znesku (glej tudi 
člen 157. zakona in pravilnik k členom 137., 138. in 
139, ad 2.). 

(6) Davek novih davčnih zavezancev in za nove 
davčne predmete, ki se vpišejo šele med davčnim 
letom v zapiske davčnega oblastva (glej člen 127., 
točki 1. in 2.), dospe oni dan, ko se je zavezancu 
pravilno izročil plačilni nalog (odlok). 

П. Dan, ko davek dospe, in dan, ko ga je 
treba plačati, nista po zakonski terminologiji veduo 
identična. Dan zakonske dospelosti ne daje davč
nemu oblastvu pravice, da bi pristopilo k prisilili iz
terjavi, če se dan dospelosti ne ujema z rokom pla
čila, t j . z rokom, do katerega najkesneje je davčni 
zavezanec zavezan, plačati dolg. Davčno oblastvo 
nima niti še pravice, da bi od tega dne zaračunavalo 
zamudne obresti (člen 149.). Kjerkoli pravi torej 
zakon: davek «dospeva» tega in tega dne, pomeni 
to, da morajo davčni zavezanci tega dne začeti s 
plačevanjem dospelega davka. Vendar pa jih davč
no oblastvo ne sme zavrnit^ če bi hoteli plačati 
davek tudi prej, najsi ni dospel (člen 148., prvi od
stavek). Kjer pa veli zakon: davek se «plača» ali 
«se mora plačati> do tega in tega dne, pomeni, to, 
da je ta dan oznamenovan z zakonom za poslednji 
dan, do katerega je davčnim zavezancem prepušče
no, da sami prostovoljno plačajo dospeli davek. Po 
poteku tega plačilnega roka je davčno oblastvo 
upravičeno, poseči po prisilnih, izvršilnih ukrepih 
zoper vsakega zavezanca, ki ni poravnal dospelega 
davka do zakonskega plačilnega roka; prav tako je 
zavezano, pobrati od tega dne dalje od davčnega 
zavezanca tudi zamudne obresti (člen 149.). 

Po tej razložitvi in po zakonskih odredbah se 
morajo plačati: 

(1) dospeli četrtletni davki, omenjeni spredaj v 
točki I. (1), najkesneje 15. dan prihodnjega meseca 
po dospelosti, torej do dne 15. februarja, 15. maja, 
15. avgusta in 15. novembra; 

(2) dospeli obroki zemljarine, in sicer prvo leto 
polovica davka najkesneje do dne 15. avgusta in 
druga polovica najkesneje do dne 1. novembra. 
Tukaj je rok plačila identičen z rokom dospelosti; 

(3) davek na rente, odtegnjen ob izplačilu 
(člen 71. zakona), najkesneje za prvo poluletje do 
dne 15. julija, za drugo poluletje pa do dne 15. ja
nuarja. Tudi tukaj se ujema rok plačila z rokom 
dospelosti; 

(4) odtegnjeni uslužbenski davek najkesneje v 
rokih, določenih v členu 99. zakona in pravilnika. 
Tudi tukaj se ujema rok plačila z rokom dospelosti. 
Samo v izjemnem primeru, da se plačuje uslužben
ski davek po pravilniku k členu 99., točki 10.), v 
četrtletnih obrokih, so roki plačila odloženi kakor 
roki v točki (1) na 15. dan prihodnjega meseca po 
dospelosti; 

(5) davek potujočih agentov in trgovinskih pot
nikov po členu 42. kakor tudi kirošnjarjev po čle
nu 42., П. skupini, točki 3.), v celotnem letnem, od
nosno poluletnem znesku, točka L, (5), najkesneje 
poslednji dan pred začetkom poslovanja (poklica). 

Od potujočih obratov (trgovinskih potnikov in 
potujočih agentov) se pobere davek, ko se izda obrt
no dovolilo. Oblastva, ki izdajajo dovolila za izvrše
vanje takih poslov, ga ne izroče neposredno pro
silcu, ampak ga pošljejo davčnemu oblastvu prve 
stopnje, ki ga izda prosilcu, ko je pobralo davek in 
je to potrdilo na dovolilu. Če se izda dovolilo za dlje 
nego za leto dni ali za krajši čas, a naj se vrši poslo
vanje v dveh koledarskih letih, se mora plačati davek 
za drugo in nadaljnja leta poslovanja vsakega dne 
1. januarja dotičnega leta. Da se to doseže, morajo 
davčna oblastva ob popisu davčnih zavezancev, zla
sti pa v katastru pridobnine paziti na take davčne 
zavezance. Zato se vpišo v katastrski list dotične 
osebe in v pripombi popisa davčnih zavezancev, kdaj 
in pod katero zaporedno številko davčnega dnev
nika je bil davek za dotično leto plačan. Ce se ugo
tovi ob priliki, ko se pregleda popis davčnih zave
zancev, ali s pregledom katastrskih listov, da kdo 
izmed teh zavezancev ni plačal dolžnega davka do 
spredaj omenjenega dne, ga izterja davčno oblastvo 
z izvršbo najkesneje do dne 15. februarja. Enako je 
treba postopati tudi z onimi osebami, ki izvršujejo 
take obrate brez oblastvenega dovolila. 

Ce pridejo take osebe iz inozemstva, se pobere 
od njih davek na carinarnici. Zato imajo carinska 
oblastva dolžnost, ko pride potnik v našo državo, 
ugotoviti, ali prihaja kot trgovinski potnik, potujoč 
agent itd. nabirat naročila, prodajat in sklepat trgo
vinske posle vobče. Ce se ugotovi s pregledom pot
nih listin ali kako drugače, da prihaja v našo državo 
zaradi teh poslov, se mora od njega takoj pobrati 
davek. V ta namen se morajo založiti obmejne cari
narnice z zadostnim številom davčnih kart, ki jih 
dajo takim osebam, ko so pobrale davek. Vsote, pre
jete kot davek, pošljejo carinarnice poslednji dan 
vsakega meseca davčnemu oblastvu, v čigar ob
močju so. Obračun o đavčnih kartah se izvrši med 
carinarnicami in oblastvom, od katerega so prejele 
te karte, vsak mesec. 

Ko carinska oblastva pregledujejo potne listine, 
da poberejo ta davek, morajo opozoriti potnike, da 
se vodi v notranjosti države stroga kontrola o tem, 
ah' je vsakdo plačal davek pred začetkom poslova
nja, in da se kar najstrože kaznuje vsakdo, ki tega 
ni storil ob vstopu v državo. 

Razen tega je dolžnost davčnih oblastev, med 
letom po organih finančne kontrole stalno gledati in 
paziti na to, ali osebe, ki izvršujejo obrte brez stal
nega lokala ali so zaposlene kot trgovinski potniki 
in potujoči agenti, točno in pravočasno plačujejo 
davek. V ta namen morajo zahtevati davčna obla
stva tudi od političnih (policijskih) organov, naj tudi 
ta zdaj pa zdaj legitimirajo take osebe in se uver-
jajo, ali so plačale davek. Ce se ugotovi s tako kon
trolo, da kdo ni plačal davka, ga takoj izterja ono 
davčno oblastvo, v čigar območju se zaloti taka 
oseba. Ce vodi taka oseba gospodinjstvo na ozemlju 
naše države, se mora obvestiti davčno oblastvo, v 
čigar območju je gospodinjstvo, da je izterjalo od 
nje davek za dotično leto; 

(6) davek novih davčnih zavezancev in novih 
davčnih predmetov najkesneje v 30 dneh od dne, ko 
se izroči odlok (plačilni nalog, člen 127.). 

Ш. Ce plačuje davčni zavezanec, ker tekoča od
mera še ni izvršena, davek začasno po predpisu do
tične davčne oblike iz prejšnjega leta (člen 147.), pa 
se ugotovi pozneje z izvršeno odmero/da je te
koči letni davek večji od davka iz prejšnjega leta, 
mora plačati davčni zavezanec dotično doplačilo 
(razliko) za že dospele obroke v 30 dneh po pravilno 
izvršenem obvestilu. (Glej zakon, člen 122., tretji 
odstavek, in člen 130.) N. pr.: Lani je bila zavezan
ce va pridobnina obremenjena s 4000 Din in po tem 
predpisu je plačal davčni zavezanec za prvi dve 
četrtletji 2000 Din. Za tekoče leto mu je odmerjena 
pridobnina s 6000 Din ter sta mu bila izročena ob
vestilo in plačilni nalog dne 28. maja. Ker sta dva 
obroka pridobnine do dne 28. maja že dospela in 
bi se bila morala plačati, mora plačati davčni za
vezanec še ne poravnano razliko za prva dva obroka 
v znesku 1000 Din v 30 dneh, torej do dne 28. junija. 
Ostale obroke mora plačati davčni zavezanec v za
konskih rokih, ko dospeta. 

IV. Ne sme se napačno umeti odredba pod toč
ko П. (6) tega pravilnika, če in kadar gre za davek 
na predmet prehodnega značaja (člen 127., točka 1.). 
Ves odmerjeni davek je treba pobrati v tem pri
meru hkrati, 'ker se odmerja tudi davek samo od 
zaslužka, doseženega v omejenem krajšem času. Co 

pa gre za novega davčnega zavezanca ali za nov 
davčni predmet, ki1 ni prehodnega značaja (n. pr.: 
novootvorjen obrat, novozgrajena hiša), je treba pla
čati davek, ki ga je odmerilo davčno oblastvo za 
prvo leto, v 30 dnoh od dne, ko se je izročil odlok 
(nalog), samo v onem znesku, ki je po zakonskih 
rokih že dospel. Ostali del dospe in se plača pozneje, 
ko zapade rok dospelosti, odnosno rok plačila. 
(N. pr.; Nov obrat so je ustanovil dne 20. junija. Nje
gova davčna obveznost se začne po členu 48., prvem 
odstavku, dne 1. julija. Davčno oblastvo določi po 
členu 127., točki 2.), in po členu 58. temu obratu za 
prvo loto (in sicer samo za poslednji dve četrtletji) 
začasni davek (po podobnih drugih obratih) za pol 
leta z 2000 Din ter mu izroči o tem odlok (člen 127.) 
dne 15. julija. Ker dospeva pridobnina. v četrtletnih 
obrokih in je v tem primeru odmerjena samo za 
drugo polovico leta, mora plačati davčni zavezanec 
po izročenem odloku najkesneje v 30 dneh samo 
1000 Din, t. j . toliko, kolikor odpada na že dospelo 
tretje četrtletje. Drugo polovico te prvo obreme
nitve za drugo polovico leta mora plačati obrat, ko 
dospe poslednje četrtletje, t. j . najkesneje dne 15. no
vembra. 

V. Ce je poslednji dan plačilnega roka (glej 
točko II.) nedelja ali praznik, se sme izvršiti plačilo 
še naslednji dan. Na ta poslednji dan se še ne smejo 
odrejati izvršilni ukrepi (člen 151.) in tudi ne za
računavati zamudne obresti (člen 149.). (V odredbo 
člena 4., tretjega odstavka, zakona se je vrinil za-
konsko-uredniški pogrešek v tem, da bi se bili mo
rali tukaj izpustiti besedi «in predhodnega>. Potem
takem je smatrati protislovje med členom 4., tretjim 
odstavkom, in členom 148., predposlednjim odstav
kom, za uredniški pogrešek in-pre dp osi edn ji odsta
vek člena 148. se mora uporabljati celotno, ker je 
davčnemu zavezancu v korist.) 

VI. Najkesneje v prvih osmih dneh vsakega četrt
letja mora razglasiti vsako davčno oblastvo javno 
(na običajni način) v svojem srezu, katerega dne v tem 
četrtletju dospe eden ali drugi davek davčnih za
vezancev (zemljarina, zgradarina, pridobnina, davek 
na rente in družbeni davek), kdaj najpozneje ga je 
treba vplačati brez prisilnih ukrepov in kakšne po
sledice zadenejo zavezance, ki se ne bi držali pla
čilnih rokov (izvršba, obresti). 

K členu 149. 
1.) Davčni zavezanec kakor tudi osebe iz členov 

71., 72. in 99. zakona, ki ne plačajo dospelega 
davka do najpoznejšega zakonskega plačilnega roka 
(pravilnik k členu 148., točki V. in П.) dotične davčne 
oblike, morajo povrniti od tega dne in do dne vpla
čila državi od -neplačane, vsote 6%ne letno zamudne 
obresti. 

Izjemoma se poberejo od oseb iz člena 71. za
kona 8%ne obresti, toda samo, če se ugotovi, da :Л 
bil ves davek pravilno vpisan v seznamek (n. pr. če 
kdorkoli ni vpisan v seznamek; če se uporabi manjša 
davčna stopnja od zakonske M.). Ce gre za kon
kretno kaznivo dejanje, se uvede seveda kazensko 
postopanje po členu 142. 

Ko mine skrajni plačilni rok., dobi tudi izvršilno 
davčno oblastvo pravico, izterjati neplačani davek 
in obresti prisilno (izvršilno). 

Kako je postopati, če je treba ostvariti jamHvo, 
o tem glej pravilnik k členu 146. in k členu 162., 
točko 2.). 

2.) V čas, za. katerega se morajo računiti davč
nemu zavezancu obresti, se ne računi poslednji dan,, 
ko bi se bil moral davek plačati; vračuni pa ee oni 
dan, ko se davek plača. 

3.) Zamudne obresti se računijo samo na davek. 
Nasprotno pa se ne plačujejo te obresti za denarne 
kazni, izvršilne (eksekutivne) stroške in zamudne 
obresti. 

Ko se računijo obresti, se jemlje v račun leto a 
360, mesec pa s 80 dnevi. (N. pr.: Davek bi se bil 
moral plačati najkesneje dno 15. avgusta, dejanski 
pa je bil plačan Sele dne 10. novembra istega leta, 
zakesnelo torej za polovico meseca avgusta, za ves 
september, ves oktober in deset dni meseca novem
bra, potemtakem za pol meseca in dva popolna 
meseca in 10 dni, skupaj za 2 meseca 25 dni ali 
85 dni; za ta čas se smejo pobrati ustrezne obresti 
v relaciji 360 : 85.) 

4.) Vsaka vsota, vplačana za neposrednje davke, 
se zaračuni v dnevniku, odnosno v. davčni glavni 
knjigi, najprej zato, da se pokrijejo .lanski dolg ka
kor tudi obresti in izvršilni1 stroški, ki odpadajo 
nanjo. Ce je ta dolg pokrit, se zaračuni plačana 
vsota, odnosno njen ostanek, za tekoči dolg, obresti 
in izvršilne stroške, kolikor obstoji za to zakonski 
razlog. 



121. 859 Letnik X. 
Preveč plačani davek se vračuni v odplačilo še 

nedospelega tekočega, davka. Čo je ta v celoti po
ravnan, se prenese presežek vplačila na račun davka 
za naslednjo leto. Samo na vloženo prošnjo davč
nega zavezanca., po overovljenih izpiskih davčnih 
knjig in na dokumentirali predlog davčnega, obla
stva prve stopnje odredi davčno oblastvo druge 
stopnje, kolikor ni pristojno zaradi višine konkretne 
vsoto ministrstvo za finance, da se davčnemu za
vezancu presežek vrni v gotovini. 

K členu 150. 
1.) Redno pobiranje davkov z obrestmi in izvršil

nimi stroški vred vrši praviloma davčno oblastvo 
prve stopnje. Prav tako se lahko plača davek tudi 
po postni hranilnici in njenih podružnicah na račun, 
ki je nalašč otvorjen za. to, pa tudi p i občinskih 
oblastvih, čo in kakor je to spodaj določeno. 

2.) 0 plačevanju davkov po institucijah poštne 
hranilnice se izdado posebna navodila. Do takrat 
naj so ravnajo uradi po predpisih, ki veljajo sedaj v 
tem pogledu. 

3.) Občinska oblastva se smejo uporabljati za 
rodno pobiranje davkov samo, če se izjavijo, da so 
pripravljena, vršiti pobiranje in z njim združeni posel 
individualnega davčnega predpisovanja in vknjiže-
vanja. Občinska oblasStva, ki hočejo prevzeti to dolž
nost, se morajo o tem obvezno izjaviti pri pristoj
nem davčnem oblastvu prve stopnjo najkesneje do 
konca meseca, oktobra predhodnega leta. Odobritev 
za tako redno pobiranje izda za tri leta generalna 
direkcija davkov- če ne prispe ta odobritev do dne 
15. decembra, se smatra podana izjava za neodo
breno. 

Tako podeljeno pravico lahko odvzame generalna 
direkcija občinam oh vsakem času. Nikdar pa se ne 
dovoli občinam, da bi redno pobirale in vknjiževale 
družbeni davek, davek na rente po členu 71. zakona, 
uslužbenski davek, davek agentov in potnikov z 
davčno karto in potujočih obratov po členu 42.. 
H. skupini, točki 3.) zakona. 

T/.vrševaje prevzeto dolžnost rednega pobiranja 
davkov, izročajo občinska oblastva vsote, pobrane 
v prvi polovici meseca, do 18. dne tega meseca,, 
vsote, pobrane v drugi polovici, pa do 3. dne pri
hodnjega meseca, in sicer po davčnem dnevniku, 
ki so občini vrne, ko se }e prejem potrdil. Prejem 
so potrdi pod poslednjo. zaporedno številko dnev
nika, do katere se je izročil pobrani davek. ч 

4.) Ce pa občinsko oblastvo ni prevzelo te na-
locre glede rednega pobiranja davka, morajo sprejeti 
občinska oblastva, ki so izven sedeža davčnega ob
lastva prve stopnje, vsako vsoto državnega davka, 
ki jim jo izroče prostovoljno kot davek davčni za
vezanci v njih okolišu. O prejetih vsotah morajo iz
dati občinska oblastva plačniku pravilno potrdilo 
ter uročiti tako prejete vsote s pravilnim seznam-
kom zavezancev in od njih prejetih vsot vsakega 
polmesečja proti potrdilu pristojnemu davčnemu ob
lastvu prve stopnje,, in sicer za prvo polovico do 
18. dne tekočega, za drugo polovico meseca pa do 
3. dne naslednjega meseca. Tako prejete vsote vpiše 
davčno oblastvo individualno v davčni dnevnik, po
tem pa jih vknjiži, pri čemer kda, davčnim zavezan
cem v zameno za občineka potrdila svoja potrdila, 
odnosno jih vpiše v njih davčne knjižice o prvi pri
liki, ko pridejo zavezanci v davčni urad. 

5.) Prisilno kterjuje davek, če se vodi' izvršba, 
davčno oblastvo: 

a) na premičnine neposredno po svojih organih 
ali pa posredno po občinskem oblastvu;. 

b) na nepremično imovino (zemljišče, zgradbe in 
na njih intabulirahe pravice) posredno. po eodnih 
oblastvih, ki. so pristojna, odločati o intabulaciji in 
o prisilnih prodajah nepremičnin. 

6.) Če prevzame občinsko oblastvo po točki 3.) 
tega člena dolžnost rednega pobiranja, preide nanjo 
tudi dolžnost prisilnega izterjevanja pod nadzor
stvom in po navodilih davčnega oblastva. Ce pa ob
činsko oblastvo ni prevzelo rednega pobiranja, je 
vendarle zavezano, na zahtevo davčnega oblastva 
po eeznamku davčnih dolžnikov in dolžnih vsot, ki 
ga prejme od davčnega oblastva, izvršiti bodisi samo, 
bodisi pod vodstvom davčnega organa prisilno iz
terjavo davkov, odnosno sodelovati pri njej. (Glej 
toredbo o prisilnem izterjevanju davkov.) Vselej, 
kadar se vrši prisilna izterjava z izvršbo na nepre
mičnine, sprejme izterjani davek občina v roke svo
jega organa ter ga izroči davčnemu oblastvu. 

7.) Co vrše prisilno izterjavo na nepremičnine so
dišča, morajo postopati davčna oblastva po obstoje
čih odredbah civilnega izvršilnega postopanja, od
nosno- po določilih uredbe o prisilnem izterjevanju 
davkov. 

K členu 151. 
Prisilno (eksekutivno) izterjevanje davkov se 

uredi po členu 159. s posebno uredbo o prisilnem iz
terjevanju davkov; potemtakem je treba postopati, 
ko se uporablja ta člen zakona, po specialnih dolo
čilih te uredbe. 

K členu 152. 

1.) Nihče nima pravice do odloga za plačilo 
davka in zato se ne more nihče uspešno sklicevati 
na tako pravico. 

Samo davčnemu oblastvu je dana z zakonom 
pravica, da sme dovoliti odlog plačila v konkretno 
opravičenih primerili. V takem primera more biti 
dovolitev odloga: 

a) individualna, za vsakega davčnega zavezanca 
posebe, na njegovo prošnjo, in 

b) kolektivna, za poedine vasi ali občine v iz
rednih primerih zaradi škode po elementarnih ne
zgodah, na prošnjo dotične vasi ali občine. 

2.) 0 individualnih prošnjah za odlog davka do 
600O Din odloča davčno oblastvo druge stopnje, o 
ostalih individualnih in vseh kolektivnih prošnjah pa 
generalna direkcija davkov. 

Če gre za individualen odlog davka do 5000 Din, 
toda tako, da bi se raztezal odlog tudi preko teko
čega davčnega leta, mora izposlovati davčno ob
lastvo druge stopnje prej pritrditev generalne direk
cije davkov. 

3.) Pristojno oblastvo sme dovoliti odlog dospe
lega davka v celotnem zaprošenem znesku ali pa 
deloma, če bi prizadela momentanna izterjava davka 
davčnemu zavezancu občutno škodo ali bi bila zdru
žena z večjimi težkočami. Z momentanno izterjavo 
davka se more prizadeti zavezancu občutna škoua, 
če bi bilo z njeno izvršitvijo njegovo podjetje za 
daljši ali krajši čas paralizirano ali bi se oteževalo 
njegovo vzdrževanje ali če bi se mogla izvršiti- samo 
s prodajo imovinskih objektov davčnega zavezanca 
na njegovo veliko škodo ali če bi moral najeti kredit 
ob posebno težkih pogojih. 

Z večjimi težkočami za davčne zavezance utegne 
biti združena izterjava davka, če nima momentanno 
potrebnih svojih razpoložnih sredstev za poravnavo 
davka in si jih ne more preskrbeti kje drugje. 

Prav tako se sme dovoliti odlog davka v delnem 
znesku, ako ga mora plačati davčni zavezanec za
radi še ne odmerjenega davka po predpisu iz prejš
njega leta, če predloži davčnemu oblastvu tako ver
jetne dokaze, po katerih se more za gotovo pričako
vati, da bo tekoči predpis njegovega davka znatno 
manjši od lanskega, ali če vloži zoper izvršeno od
mero davka za tekoče leto tako motivirano pritožbo, 
da se more za gotovo pričakovati, da bo oblastvo, 
odnosno odbor, pristojno za reševanje pritožb, znat-
neje znižalo odmerjeni davek. 

4.) Vsaka dovolitev za odlog sme biti vezana na 
konkretne pogoje, ki jih postavi pristojno oblastvo 
(n. pr.: Davčno oblastvo sme dovoliti odlog tako, da 
se vrši vplačevanje v obrokih, v točno določenih 
periodičnih tedenskih, polmesečnih, mesečnih, dvo
mesečnih, trimesečnih in poluletnih rokih s' pridrž
kom, da prestane veljati dovolitev odloga takoj, čim 
in ako davčni zavezanec ne položi dospelega obroka 
v določenem roku; dovoliti mu sme odlog, če da 
izvestno zavarovanje za davčni dolg s tem, da 
položi registrirana garancijska pisma zanesljivih de
narnih zavodov, državne vrednostne papirje z 10 % 
pod borznim tečajem, hipotekarno zavarovanje, ako 
je davčni dolg z njim v celoti zavarovan, itd.). 

6.) Vsak dovoljeni odlog »me davčno oblastvo, 
ki ga je dovolilo, preklicati vsak čas in ukreniti, 
česar je treba, da se zavaruje še obstoječ dolg z 
zavarovanjem ali z izvršbo. V odloku, s katerim se 
priobči dovolitev odloga, je treba v poslednjem stav
ku prosilce opozoriti na to pravico" države. To ukre
ne oblastvo samo ob upravičeni bojazni, da bi uteg
nila davčna terjatev države zapasti, če bi se od
ložila izterjava do roka dovoljenega odloga. 

6.) Dovoljeni odlog ne razrešuje davčnega zave
zanca dolžnosti, da mora plačati zamudne obresti. 
Vendar pa sme samo minister za finance ali gene
ralna direkcija davkov v odloku, s katerim se do-
voljujo odlog, zamudne obresti znižati od 6 % na 
nižjo mero ali jih povsem odpustiti. Taka znižba ob-
Testne mere, odnosno odpustitev vseh obresti se do
voljuje samo v izrednih in posebno argumentiranih 
primerih, če bi utegnilo plačilo obresti poleg dolž
nega davka glede na predhodno ugotovljene imo
vinske, gospodarske in rodbinske razmere ogroziti 
zavezančevo gospodarsko podjetje ali njegovo ali. 
njegove rodbine vzdrževanje. To je izjemen ukrep, | 
ki se sme dovoliti samo, če so vsi prednji pogoji 
nodvomno ugotovljeni. | 

7.) Vsak dovoljeni odlog in pogoji se morajo 
vpisati v pripombo davčne glavne knjige pri računu 
dotičnega davčnega zavezanca. 

K členom 153., 154., 155. in 156. 
1.) Za zastaranje se smatra prestanek pravice 

države zaradi tega, ker je ni ostvarila v času, ki ji 
je dan v zakonu. 

Pravica države po zakonu o neposrednjih davkih 
v zvezi z vprašanjem zastaranja, je dvojna: 

a) pravica, <hi. sme; davek odmeriti in predpisati, 
kakor tudi pravica, da sme izreči kazen; 

b) pravica, da sme izterjati odmerjeni in pred
pisani davek, odnosno izrečeno kazen. 

2.) Pravica države: 
(1) odmerjati davek in izrekati kazni po čle

nu 137., zastara v petih letih od dne 1. januarja 
onega leta, v katerem je davčna obveznost nastala; 

(2) izrekati kazni in odškodnino po členih 138., 
139. (razen prvega odstavka) in 141., zastara v enem 
letu od dne, ko se je kaznivo dejanje storilo; 

(3) izrekati kazni iz členov 139., prvega od
stavka, 140. in 142., zastara v treh letih od dne, ko 
se je kaznivo dejanje storilo. 

3.) Pravica države: 
(1) izterjati odmerjeni davek in kazni po čle

nu 137., zastara v petih letih od dne, ko se je pra
vilno priobčila izvršena odmera; 

(2) izterjati že izrečeno kazen in odškodnino po 
členih 138., 139. (razen prvega odstavka) in 141., za
stara v petih letih od dne izvršne razsodbe, odnosno 
odločbe. 

(3) izterjati kazen iz členov 139., prvega od
stavka, 140. in 142., zastara v petih letih od dne iz
vršne razsodbe. 

Odredba pod točko 2.), (1), da teče zastaranje 
pravice državo do odmere davka od dne 1. januarja 
onega leta, v katerem «je davčna obveznost na
stala», ni sama po sebi zadosti izčrpna. Da je moči 
glede tega, kdaj zastara pravica, odmeriti davek, 
pojasniti vse konkretne primere, je treba tolmačiti 
omenjeno odredbo samo v zvezi z odredbami čle
na 137., ker veljajo tudi za kazni, ki se izrekajo 
po členu 137. (glej člen 153., tretji odstavek, zakon*) 
iste odredbe o zastaranju kakor za davek sam. Ker 
pa se pojavljajo kazni po. členu 137. samo takrat, 
kadar davčni zavezanec ne izroči davčne prijave v 
določenem ali podaljšanem roku (in to so tudi vsako
letne prijave), je jasno, da se nanaša petletni rok 
zastaranja po členu 153., prvem odstavku, ne вапго 
na objekte, ki se pojavljajo davčno kot novi, ampak 
tudi na vsakoletni davek, ki se odmerja na objekte, 
kateri so bili kot davčni že prej katastrirani v davč
nih katastrih. Temu dosledno se ne sme jemati, da 
teče rok zastaranja vulgarno od dne 1. januarja onega 
leta, ko je vobče nastala davčna obveznost objekta; 
ampak ta začetek zastaranja se mora vzeti od dne 
1. januarja vsakega leta, za katero je bilo treba 
davek redno odmeriti, torej v katerem je bil davčni 
zavezanec dolžan, predložiti prijavo o dohodku ob
jekta zaradi odmere davka. Besed: «davčna obvez
nost nastala» potemtakem ni jemati samo objektno, 
ampak v konkretnem primeru se morajo tolmačiti 
glede zastaranja tudi subjektno, t. j . tudi glede na 
davčno obveznost davčnega zavezanca. Vprašanje, 
kdaj zastara pravica odmerjati davek, se torej ne 
smatra za zastaranje ^pravice, da dižava na dotič'ii 
objekt vobče ne sme odmeriti davka, ampak smatra 
se za zastaranje pravice države, da ne sme odmeriti 
davka za ono leto (ko po predpisih poteče doba za
staranja), v katerem je moral davčni zavezanec za
dostiti izvestni svoji. davčni obveznosti ali v kate
rem bi se bil moral po zakonu predpisati dotični 
davek. Če se n. pr. za leto 1929. iz kakršnegakoli 
razloga ne predpiše zgradarina za objekt, ki je bil 
redno obremenjen v prejšnjih letih, in se nič ne ukre
ne za naknadni predpis tudi ne v letih 1930., 1931., 
1932. in 1933., izgubi država pravico; odmeriti zgra-
darino, samo za leto 1929., ne izgubi pa je še za 
leto 1930. (če je ostal davek neodmerjen tudi za tó 
leto), ker še ni potekel petletni rok. 

4.) Oblastva so zavezana sama po sebi in brez 
intervencije davčnih^ zavezancev, gledati sama ved
no na to, aJi obstoji v konkretnem primeru zastara
nje ali ne; če se ugotovi, da obstoji, ga morajo takoj 
vzeti v poštev in postopati po predpisih. 

5.) Prekinitev dobe zastaranja je treba razumeti 
tako, da se doslej potekli.del roka zastaranja ne 
vračunava, ampak da začne teči novi rok zastaranja, 
v polnem zakonskem trajanju popolnoma iznova. 

Čas, ko zastara pravica, odmerjati davek, od
nosno izrekati kazni (odškodnine), smejo prokiniti 
samo take naredbe oblastva: 

i*&A 
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a) ki se izdado zaradi odmere dotičnega davka 
(prvotnega ali naknadnega) ali zaradi izrekanja kazni 
(odškodnine) in 

b) kL se davčnemu zavezancu pravilno priobčijo. 
Za naredbo oblastva, ki se izda zaradi odmere 

davka, ве smatra vsak akt, ki se izda pred pred
pisom davka in ki ga pripravlja (n. pr. poziv zave
zancu, naj izroči prijavo, naj da izvestno pojasnilo 
o dotičnem predmetu, sklep o odmeri itd.), toda ne 
tudi akt o predpisu samem. 

Za naredbe in sklepe oblastev se smatrajo tudi 
naredbe in sklepi pristojnih davčnih odborov. 

Čas, ko zastara pravica, izterjati odmerjeni in 
predpisani davek, odnosno pravnomočno izrečeno 
kazen, se prekine z vsakim opominom, ki se je pred-
pisno izročil davčnemu zavezancu, naj plača davek, 
odnosno kazen, kakor tudi z uvedbo izvršilnega po
stopanja in z vsako dovolitvijo odloga. 

6.) Novi rok zastaranja teče od dne, ko se je 
prejšnji rok zastaranja prekinil; samo izjemoma pa 
že teče od dne 1. januarja onega leta, v katerem зе 
je stari rok prekinu, če gre za pravico države, od
merjati davek in.izrekati kazni po členu 137. 

7.) Če je dospeli davek zavarovan z ročno za
stavo, se ne more uveljavljati opuščeno izvrševanje 
zastavne pravice in tudi ne more zastavna pravica 
zastarati, dokler ima upnik zastavo v rokah. Prav 
tako ne zastara dolžnikova pravica, odkupiti svojo 
zastavo. Toda terjatev lahko prestane z zastara
njem, če preseza navadno vrednost zastave. 

8.) Če je dospeli davek zavarovan z intabulacijo 
na. nepremičnine, se ne more uveljavljati v 30 letih 
po izvršeni intabulaciji zoper tako ostvarjeno za
stavno ртал-ico zastaranje, ki jo morda že nastopilo. 

K členu 157. 
(Glej izčrpna navodila k členom 18., 19., 20. in 

21. pravilnika o vknjiževanju neposrednjih davkov.) 

K členu 158. 
Ta člen ima značaj prehodnih odredb glede po

stopanja s prošnjami, s katerimi se zahteva opro
stitev od davka po dosedanjih zakonih. 

Predpisi novega zakona o takih prošnjah se iz
vršujejo samo, če se izroče prošnje dne 1. januarja 
1929. ali pozneje. Prošnje in prijave, izročene prej, 
se morajo rešiti po odredbah dosedanjih zakonov. 

Če je še kakšna nedovršena odmera za davčno 
leto 1928. ali za prejšnji čas, se uporabljajo na take 
odmere, dokler se ne izvrše, odredbe dosedanjih za
konov. 

V formalnem pogledu se morajo reševati taki 
primeri v dosedanjih razporedih, predpisanih po 
sedanjih zakonih; vendar pa se mora fovrševati njih 
obremenitev v sreski, odnosno občinski davčni knjigi 
kakor tudi v davčnih glavnih knjigah sumarno po 
predpisih novega pravilnika o vknjiževanju. (To 
pomeni: Davek in vsi dosedanji pribitki morajo biti 
T razporedih, po dosedanjih zakonih, navedeni po-
sobe, v davčni knjigi pa se morajo sešteti in skupno 
obremeniti.) 

Če se tiče ta naknadna obremenitev dohodnine, 
ki jt ne ustreza nobena nova davčna oblika, se obre
meni v glavni davčni knjigi kot dohodnina; za to se 
uporabi mesto, namenjeno v glavni knjigi za izvestno 
novo davčno obliko, ki je davčni zavezanec ne 
plačuje. 

K členu 163. 
Pravilnik o vknjiževanju neposrednjih davkov, 

postopanje ob izpranembah v letnem davčnem pred
pisu, način, po katerem se odpisuje davek zaradi 
neizterljivosti ali zaradi prestanka davčne obvez
nosti, ureja pravilnik, ki se je izdal s tem pravil
nikom vred.* 

Uredbe, navedene v členu 159. tega zakona, se 
izdado jeseni leta 1928. 

K členoma 160. in 161. 
(Brez «avodil.) 

K členu 162. 
Kolikor se bodo sklepale s tujimi državami kon

vencije ali pogodbe, s katerimi ee tangirajo odredbe 
zakona o neposrednjh davkih, bo izdajal minister za 
vsak primer posebe potrebna navodila, 

K členu 163. 
Dokler se ne izvrši odmera davkov po novem 

zakonu za poedino davčno obliko, se mora pobirati 
davek, ki je predpisan, po stari davčni obliki naj
bližjega davčnega leta z vsemi državnimi pribitki 
vred, ki so se pobirali po njej. 

* Uradni list z današnjega dne, št. 403/121. 
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Seveda so .odločilni tudi za tako pobiranje roki 
novega zakona. 

K členoma 164. in 165. 
(Brez posebnih navodil.) 

Ta pravilnik nadomesti tudi odredbe obstoječega 
pravilnika o uslužbenskem davku z dnem, ki ga do
loči z naredbo minister za finance. 

V B e o g r a d u , dne 29. avgusta 1938.: 
št. 107.000 (G. D. P.). 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. i. 

< 

403. 
Na podstavi člena 159. zakona o neposrednjih 

davkih predpisujem ta-le 

Prav i ln ik 
_o vknjiževanju neposrednjih davkov, 
^ davka na poslovni promet in vojnice:"1 

Člen 1. 
Redno davčno vknjiževanje se vrši na podstavi 

davčnih razporedov in posebnih odlokov po čle
nu 127. zakona in pravilnika o neposrednjih davkih. 

Vknjiževanje je sumarao, kadar se obromenja 
davčno oblastvo ali občina, ali pa samo posamezno, 
kadar se obremenja davčni zavezanec. 

Obremenjanje oblastva, odnosno občine. 

Člen 2. 
Redno davčno vknjiževanje obseza: zemljarino, 

zgradarino, pridobnino, davek na rente in davek na 
poslovni promet po razporedu, družbeni davek po 
posebnih odlokih oblastev druge stopnje, navedenih 
v mesečnih pregledih, a vse ostale primere po 
členu 127. (pojava davčnega objekta prehodnega 
značaja in nastanek davčne obveznosti med davčnim 
letom kakor tudi izpremembe v davčnem predpisu 
med letom) po posebnih odlokih davčnega oblastva 
prve stopnje, navedenih v mesečnih pregledih. 

(Uslužbenski davek, davek na rente po členu 71., 
vojnica, davek potujočih obratov po členu 42., 
IL skupini, točki 3., zakona potujočih agentov in 
trgovinskih potnikov se vknjižujejo po specialnih 
navodilih v členih 29. do 33. in 35.) 

Člen 3. 
a) Sumarno vknjiževanje vrši v sreski davčni 

knjigi davčno oblastvo druge stopnje tako, da obre
menja po pregledanih in odobrenih razporedih, svo
jih mesečnih pregledih o odmeri družbenega davka, 
odpisih, odnosno prirastkih ob vloženih pritožbah 
kakor tudi po mesečnih pregledih, prejetih od davč
nih oblastev prve stopnje svojega območja, dotično 
davčno oblastvo prve stopnje s sumarno vrednostjo 
davka po vsaki dotični obliki. Na koncu vsakega 
predloženega, pregledanega in odobrenega Tazporeda 
zapiše davčno oblastvo druge stopnje klavzulo: 
«Pregledano (popravljeno) in odobreno z Din . . . 
p . . (z besedami ) davka (in 
davčne kazni) za davčno leto . . . . in obreme
njeno'v sreski davčni knjptgi na strani . . . 

Šef: 
Podpisa: 

Referent: 

Sreska davčna knjiga se vodi po uradnem 
obrazcu. 

b) Sumarno vknjiževanje vrši tudi davčno ob
lastvo prve stopnje, če prevzame po členu 150. za
kona in pravilnika občinsko oblastvo individualno 
obremenjanje in redno pobiranje davkov. V tem pri
meru pošlje davčno oblastvo prve stopnje občini za
radi individualnega vknjiževanja dotični del raz
poreda, odnosno pregleda, ki ga je opremilo na 
koncu z analogno klavzulo o obremenitvi dotične 
občine z vrednostjo sumamega davka po razporedu, 
odnosno mesečnem pregledu. Sumarno obremenitev 
izvrši davčno oblastvo prve stopnje v občinski 
davčni knjigi. 

(Glej obvezna navodila o voditvi davčnih raču
nov v členih 38. do 41.) 

Za občinsko knjigo je treba uporabljati obrazec 
sreske davčne knjige. 

Sresko in občinsko knjigo napravijo dotična ob
lastva sama po uradnem obrazcu (v potrebni veli-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. septembra 1928., št. 225/LXXXVTII. 
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kosti), jo preši jejo, polože konca motvoza na po
slednji notranji strani navzkriž, ju povoščijo in pri
tisnejo na. nestrjeni vosok uradni pečat. 

Člen 4. 
Vsak svoj posebni odlok (ki se izda izvou red

nega razponxìa) bodisi o obremonitvi, bodisi o pri
rastku ali odpisu davka, morata davčno oblastvo 
druge stopnje in davčno oblastvo prve stopnje takoj 
vpisati v mesečni pregled po uradnem obraze*. 
Koncem vsakega meseca se pregledi (ki se morajo 
voditi ločeno za obremenitev in prirastek in ločeno 
za odpise) zberejo in se pošljejo, če jih izda davčno 
oblastvo prve stopnje, v pregled, odobritev in em-
marno vknjižbo davčnemu oblastvu druge stopnje 
takoj, najkesneje pa do 15. dne prihodnjega meseca. 
V .istem roku mora poslali tudi davčno oblastvo 
druge stopnje davčnemu oblastvu prve stopnje svoje 
pravilno oklavzulirano preglede. Prejete preglede 
davčnih oblastev prve stopnje mora davčno ob
lastvo druge stopnje pregledati in jih vrniti s svo
jinu pripombami, odnosno z odobritvijo, najkesneje 
v osmih dneh po prejemu. 

Obremenjanje davčnih zavezancev. 

Člen 5. 
Posamezno vknjiževanje na račun vsakega davč

nega zavezanca se vrši v davčnih glavnih knjigak 
po spredaj omenjenih odobrenih razporedih in me
sečnih pregledih po vsaki davčni obliki. 

Pri vsakem davčnem oblastvu prve stopnje s* 
mora osnovati za vsako politično občino glavna 
davčna knjiga, v kateri se predpišejo: zemljarina, 
zgradarina, pridobnina, davek na rente (razen po 
členu 71. zakona) in družbeni davek. Razen tega se 
vknjižujejo v glavno knjigo davek na poslovni pro
met in pribitki, ki jih odmerjajo in pobirajo državna 
davčna oblastva. 

Obrazec davčne knjige je določen za vsakega 
zavezanca za tri davčna leta. 

Davčni zavezanec sme imeti v eni đavčni glavat 
knjigi za vsako poedino leto samo en račun. 

Kazni in globe so evidentirajo v pripombi davčae 
glavne knjige; na istem mestu se vpisujejo tako pri
rastki kakor tudi odpisi kazni. 

Člen 6. 

Vojnica in davek na rente po členu 71. se vknji-
žujeta v posebne davčne knjigo; za vknjiževanje 
vplačil uslužbenskega davka pa obstoji posebna 
knjiga delodajalcev. 

Kot davčna knjiga za vojnico služi razpored, 
predpisan v pravilu za pobiranje vojnice; za davek 
na rente po členu 71. zakona pa služi posebna 
knjiga po uradnem obrazcu. 

Davek trgovinskih potnikov in potujočih agea-
tov in davek potujočih obratov (člen 42., П. sku
pina, točka 3. zakona) se vknjižuje samo v davAÉ 
dnevnik; pozneje je postopati po členu 33. 

Člen 7. 

Z vsako davčno glavno knjigo vred se vodi abe
cedna evidenca davčnih oseb bodisi v obliki kazala., 
bodisi v obliki kartoteke. Na koncu se vpišejo imea» 
onih oseb, ki ne stanujejo v tej občini. 

Člen 8. 
V ustrezni raspredelek vsakega davčnega irae-

poreda kakor tudi vsakega mesečnega pregleda jo 
treba vpisati, na kateri strani v davčni glavni knjigi 
se je davek predpisal, odnosno odpisal. 

Najsi niso odloki o odmeri pridobnine, ki so 
izdado med davčnim letom, definitivni (člena 58. in 
127. zakona), se vendarle izvede predpis pridobnine 
na tej podstavi v davčni glavni knjigi; toda v na
slednjem letu se poravna po ocenitvi davčnega od
bora s pristankom ali odpisom. 

Člen 9. 
Davek, odmerjen za predmet, ki je začasno opro

ščen davka, je treba predpisati in talkoj odpisati (iz-
•knjižiti) v glavni knjigi z rdečo tinto. 

Kot dolg se vpiše v glavno knjigo polog pred
pisa davka za tekoče leto tudi dolg minulega leta 
iz lanskega računa, in sicer (ne po oblikah, ampak) 
s celokupno vsoto «Dolg i-zi minulega leta». 

Člen 10. 
Če se mora med davčnim letom zaradi iapre-

membe v osebi davčnega zavezanca predpisani da
vek ali njegov del izvestnemu zavezancu odpisati 
(izknjižiti), obenem pa z isto vsoto pripisati komu 
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dragemu, stori to davčno oblastvo sâmo, pri čemer 
navede v pripombi na dotičnih računih v glavni 
knjigi številko akta, po katerem so se izvršili taki 
pronosi. 

0 tem opravilu ni treba obveščati višjega ob-
lastva, ker se ni učinila v globalni vsoti davčnega 
predpiea za ves srez, odnosno občino, nikakršna iz-
prememba. 

Ölen 11. 

Zaradi lahke in hitre sestave davčnih računov 
(členi 36. do 41.) ni moči dovolj poudarjati, koliko 
pozornosti je treba, da so raznovrstne vknjižbe v 
davčnih glavnih knjigah (predpisi, prirastki, odpisi, 
razbremenitve, povračila) absolutno točne, da se 
ujemajo z dotičnimi razporedi, pregledi prirastkov 
in odpisov, z davčnim dnevnikom in konkretnimi 
naredbami. Tudi najmanjši pogrešek v tem pogledu 
so osveti celokupnemu osebju davčnega oblastva 
prve stopnje, če ga mora, ker se ne ujema z davč
nim računom, iskati po končanem davčnem letu z 
napornim izrednim delom tudi izven uradnih ur. 

Da ty bilo takih pogreškov čim manj, je treba 
vsako vknjižbo najkesneje prihodnji dan kolacio-
nirati. t. j . iznova primerjati z dotičnim izvirnikom, 
po katerem se jie vknjižba izvršila, in v izvirniku 
potrditi, da se jo kolacioniranje izvršilo. Kolacio-
niranje vršita vedno dva uradnika .in potrdita na 
koncu kolacioniranega izvirnika, s svojima pod
pisoma, da sta primerjala vknjižbo. 

Izpremembe med letom (prirastki in odpisi). 

Člen 12. 
Davčne predpise utegnejo med letom, dosledno 

dotičnim odredbam zakona, zadeti izpremembe, bo
disi da se dodado predpisanemu davku nove vsote 
(prirastek), bodisi da se odpišejo od njega (izknji-
žijo) izvestne vsote davka (odpis), kakor se je pač 
med davčnim letom dogodila izpremomba v do
hodku, ki ima po zakonu za posledico povečavo (pri
rastek) davka ali pa se inora od predpisane vsote 
kaj izknjižiti (odpisati). 

'lake izpremembe utegnejo nastati redoma in 
najpogosteje: 

(1) pri zemljarini: če se zaradi elementarnih ne
zgod davek odpiše; pri zgradarini: če nastane ali 
prestane davčna obveznost; če ostane objekt, prazen 
ali neporaben; če se najemnina ne da izterjati in če 
so prenese zaradi izpremembe v osebi davčnega za
vezanca (glej člen 10.) zgradarma celoma ali deloma 
na novo osobo; 

pri pridobnmi: v primerih po členih 127., 48. in 
51. zakona; 

pri davku na rente: po členu 66. zakona; 
pri družbenem davku: po členu 77. zakona; 
(2) zaradi vložene pritožbe zoper odmero davka, 

izvrženo in predpisano po razporedih in s posebnimi 
odloki; 

• (3) zaradi ugotovljenih računskih pogreškov. 

Člen 13. 
Vsak oblastveni akt, s katerim naj se razpore

jeni ali s posebnim odlokom odmerjeni davek v 
glavni knjigi poveča (pripiše) ali zmanjša (odpiše) 
za »vestno vsoto, mora opremiti dotično davčno ob
lastvo druge stopnje s klavzulo o obremenitvi, od
nosno razbremenitvi. Brez tega se ne sme izvršiti v 
davčnih knjigah nobena sprememba. 

(1) Potemtakem moora sestavljati davčno oblastvo 
'druge stopnje glede odlokov o prirastku ali odpisu, 
Id prihajajo od (odmerjalnega ali pritožbenega) davč
nega oblastva prve stopnje neposredno ali po njem 
(od reklamacijskega odbora) mesečne preglede o pri
lastkih in odpisih po poedinih oblikah in za vsako 
davčno oblastvo posebe, jih sumarno vikhjižiti v 
sreeki davčni knjigi v razpredelek prirastkov, od
nosno odpđsov, ter pri tem navesti številko akta, 
« katerim pošlje preglede pristojnemu davčnemu ob
lastvu prve stopnje v nadaljnje poslovanje in v ka
terem navede (oklavzulira) podatke o vknjiževanju. 

Analogno postopa tudi davčno oblastvo prve 
stopnje proti občini, če opravlja ta individualno 
obremenjanje in pobiranje. 

(2) Ko izdaja davčno oblastvo prve stopnje po
sebne odloke, s katerimi se predpisanemu davku 
kaj doda ali od njega kaj odpise, mora sestaviti 
vsak mesec tudi preglede o prirastkih in odpisah ter 
jäh poslati najkesneje do 15. dne naslednjega meseca 
davčnemu oblastvu druge stopnje, da se pregledajo 
m vknjižijo v sresko davčno knjigo. Po prejemu 
odobrenih pregledov se vknjižijo prirastki in odpisi 
v glavne davčne knjige; podatki vknjižb (stran 
knjige) pa se navedejo na dotičnih mestih v pre
gled«. 

(3) Če se v konkretnem primeru odpiše ali bi se 
moral odpisati davek zaradi neizterljivosti, mora 
vpisati davčno oblastvo druge stopnje tudi take od
loke v svoje mesečne preglede odpisov. 

Člen 14. 
Če se seštejejo preneseni zaostanek (dolg iz mi

nulega leta) in izvršeni predpis po rednem raz
poredu in prirastki po davčnem računu vsakega 
davčnega zavezanca, se dobi vsota skupnega kosma
tega predpisa. 

Če se odštejejo od vsote kosmatega predpisa 
pravilno izvršeni odpisi, se dobi vsota čistega pred
pisa za vsakega davčnega zavezanca. 

Razbremenjanje. 

Člen 15. 
Na prvo mesto, v oddelek razbremenitve v ra

čunu davčnega zavezanca v glavni knjigi, se vpiše 
s prenosom iz lanskega računa preplačilo, če se je 
sklenil njegov lanski račun s preplačilom. 

Člen 16. 
Vsako vplačilo davka se vpiše, preden se vknjiži 

v glavno knjigo, v davčni dnevnik- po uradnem 
obrazcu. 

Davčni dnevnik se otvori dne 1. januarja vsa
kega leta in se vodi z zaporednimi številkami, ki 
teko do konca davčnega lota.. 

Plačane vsote so vknjižujejo v davčni dnevnik 
1er se vknjižijo pozneje v glavno knjigo kumula
tivno za vse neposrednje davke, razen uslužben-
skega davka, davka na rento po členu 71. zakona, 
davka agentov z davčno karto in potujočih obratov 
(člon 42., II. skupina, točka. 3., zakona) in vojnice. 
Seveda se morajo vpisati v dnevnik, odnosno v 
glavno knjigo, posobe razne samoupravne doklade, 
izvršilni stroški, obresti in vsakovrstne kazni, razen 
onih po členu 137. zakona ki imajo značaj davka 
in ki se vknjižujejo kumulativno z davkom. 

Člen 17. 
Davek, vplačan po dnevniku, se mura vknjižiti 

v davčne glavne knjige najkesneje prihodnji dan in 
•isti dan kolacionirati, t. j . še enkrat prekontrolirati, 
ali se je vknjižil pravilno. Ob taki kontroli čita en 
uradnik podatke iz dnevnika, drugi pa ugotavlja z 
glavno knjigo v roki, ali se je vso vknjižilo pra
vilno. Pogreški v glavni knjigi se morajo takoj po
praviti, v dnevniku pa je treba podčrtati vsako po
stavko v znak, da je bila prekontrolirana. Pri po
slednji postavki potrdita oba uradnika s podpisoma, 
da sta izvršila to delo. 

Na koncu vsakega meseca se seštejejo vsote. 
pobrane po dnevniku, v vseh stolpcih, se vpišejo 
po obstoječih blagajniških predpisih v dotične pri
logo blagajniškega mesečnega računa, po drugi 
strani pa v davčni račun (glej člen 40. tega pravil
nika) in se izroče obenem, najkesneje pa vsakega 
drugega (datuma) v mesecu s poročilom davčnemu 
oblastvu druge stopnje (glej člen 22.). 

Davčni dnevnik se vodi med letom v zvezkih, ki 
se sestavljajo po Tazmerah vsakega davčnega ob
lastva (močnejši ali slabši naval davčnih zavezan
cev), za daljši ali krajši čas (za en mesec, za dva ali 
več mesecev); na koncu leta pa se opremijo vsi 
zvezki, kakor se vrste po zaporednih številkah, s 
platnicami, prešijejo in pravilno zapečatijo. 

0 rezervnih obrazcih dnevnika in o dnevniku se 
mora voditi stroga kontrola. 

Davčni dnevnik kot blagajniški dokument mora 
biti spravljen, kadar se ne rabi, v blagajni какот 
ostali blagajniški, dokumenti. 

Vsak vpis v davčni dnevnik mora biti čiten, raz
ločen; učinjeni pogreški se smejo prečrtati tako, da 
ostanejo citni, nad nje pa se zapiše popravljena šte
vilka. Radirati ali brisati številke ali karkoli dru
gega v dnevniku in v davčni glavni knjigi jo kar 
najstrože prepovedano. 

Davčna knjižica in potrdila o plačanem davku. 

Člen 18. 

Plačani davki in pribitki, izvršilni stroški in obre
sti kakor tudi izterjane kazni se potrjujejo davč
nemu zavezancu po členu 157. zakona praviloma v 
davčni knjižici. 

Obremenitev in razbremenitev, prav tako pri
rastki in odpisi se vpisujejo v davčno knjižico. 

Davčna knjižica' služi davčnemu zavezancu za 
orientacijo o njegovem davčnem dolgu samo za zem-
Ijarino, zgradarino, pridobnino, davek na rente (iz-
vzemši -člen 71. zakona), družbeni davek, davek na 

poslovni promet in vojnico in eventualno tudi "za 
samoupravne doklade, nadalje za izvršilne stroške, 
obresti in kazni. 

Davčni dolg se vpiše v davčno knjižico, odnosno 
se rektificira z odpisi ali prirastki, kakršno je pač 
stanje v glavni knjigi, pri vsaki priliki, ko ee ob-
vezanec prijavi s knjižico pri vplačilnem oblastvu 
ali tko se mu knjižica izda. 

Če pride zavezanec, ki se mu je knjižica izdala, 
pred oblastvo brez knjižice, ki se mu je prej izdala, 
se potrdi vplačilo na uradni priznanici in pri prvi 
priliki se vpišejo podatki tudi v knjižico; izdana pri
znanica pa se odvzame in uniči. 

Člen 19. 
Za ulužbenski davek služijo posebne davčne 

knjižice, izdane po členu 98. zakona in pravilnika 
(glej navodila v pravilniku k členu 98.). 

Glede potujočih obratov (člen 42., П. skupina, 
točka 3., zakona) je treba postopati po odredbi čle
na 157. zakona tako, da se potrdi vplačilo na izda
nem obrtnem dovolilu; v tem potrdilu je treba na
vesti poleg označbe podatkov o vplačilu točno dobo, 
za katero je davek plačan, da se oblastva, pa tudi 
finančna kontrola, z občasnim pregledom teh obra
tov lahko prepričajo o plačanem davku. 

Za davek na rente po členu 71. zakona se vrše 
potrdila o izvršenih vplačilih na enem izmed obeh 
predloženih izvodov predpisanega seznamka. 

Člen 20. 
Vsako potrdilo o vplačanem davku v davčni 

knjižici, na uradni priznanici, na obrtnem dovolilu, 
na davčni karti, odnosno v seznamku izročenega 
davka na rente, morata podpisati dva uradnika, in 
sicer oni, ki vpisuje davek v dnevnik (likvidator), 
in oni, ki prevzema denar (blagajnik). 

Priznanico sestavi in podpiše uradnik, ki vodi 
dnevnik; nato jo izroči neposredno blagajniku ter 
napoti davčnega zavezanca k blagajni. Ko blagajnik 
prejme in prešteje denar v vsoti, zapisani v prizna
nici (v knjižici, na karu itd.), postavi nanjo evoj 
podpis ter jo šele potem izroči davčnemu zavezancu. 

Člen 21. 
V vsakem uradu, ki pobira davek, mora biti 

zapisano in nabito na vidnem mestu, kateri uradnik 
vodi davčni dnevnik in kateri uradnik vodi bla
gajno, ker imata samo podpisa teh uradnikov na 
potrdilih, izdanih o plačanem davku, veljavnost in 
odgovornost za državno blagajno. 

Člen 22. 
Oblastva, ki pobirajo davke, imajo dolžnost, pri

občiti po poteku vsakega meseca z overovljenim iz
piskom iz davčnega dnevnika davčnemu oblastva 
druge stopnje pobrane vsote državnih davkov, 
kazni, obresti in izvršilnih stroškov, da jih vknjiži v 
sresko davčno knjigo; pri tem morajo navesti za
četno in poslednjo številko dnevnika za dotični 
mesec. 

Povračila. 

Člen 23. 
Vplačan neposrednji davek se sme povrniti samo 

po odloku višjega pristojnega davčnega oblastva. 
Postopanje za povračilo se sme ukreniti samo na 

konkretno osnovano prošnjo davčnega zavezanca. 
Predlog za povračilo se sestavi in odpošlje, ko 

se ugotovi z overovljenim in točnim izpiskom ia 
računa v davčni glavni knjigi, da zavezanec poravna 
ves svoj davčni dolg za tekoče, leto in da ni pričako
vati v tem letu nobenega prirastka. 

Člen 24. 

Vsako odobreno povračilo oklavzurira davčno 
oblastvo druge stopnje v svojem odloku s podatki o 
vknjižbi v sreski davčni knjigi ter pošlje odlok 
davčnemu oblastvu prve stopnje, da ga izvrši z 
vknjižbo v davčnem računu (partija: Povračila) in v 
davčnem dnevniku kot blagajniški izdatek1. V glavno 
knjigo se vknjiži povračilo tako, da se vpiše po
vrnjena vsota v razpredelek prirastkov; pri tem, ee 
to izrecno označi za povračilo in navede zaporedna 
številka davčnega dnevnika. Odlok sam služi za bla
gajniški dokument k mesečnemu računu. 

Izvršena povračila se vpišejo tudi v davčno knji
žico-davčnega zavezanca v razpredelek «Prirastek» 
ter se izrecno označijo za povračila. 

Člen 2S. 

Če se seštejejo prenesena preplačila iz minulega 
leta in (po davčnem dnevniku) vknjižena vplačila,. 
tekočega leta, se dobi vsota razbremenitve. 

••i-ï'&L-A. 
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Clen 26. 
Ce se odbije od čiste obremenitve razbremenitev, 

ве dobi zaključek (saldo) zavezančevega davčnega 
računa, ki utegne biti: ali poravnan ali pa se po
kaže izvesten ostanek (dolg) ali izvestno preplačilo. 
Davčni računi se sklenejo v davčni glavni knjigi 
takoj po sklepu vsakega davčnega leta. Rezultata 
(dolg, odnosno preplačilo) se vpišeta v posebna 
pregleda, posebe za zaostanke in posebe za pre-
plačila. V vsak pregled je treba vpisati samo šte
vilko strani davčne glavne knjige in vsoto zaostan
kov, odnosno preplačila, zaporedoma po straneh in 
občinah. 

Davčni računi, ki so poravnani (brez dolga in 
preplačila), se ne vpisujejo v pregled. Ti pregledi so 
sestavni del davčnega računa in kot take jih mo
rata, ko so ae prekontrolirali, podpisati dva po činu 
najstarejša uradnika urada. 

Clen 27. 
V oblastih, kjer so se plačevali davki doslej po 

poštni hranilnici, veljajo do izpremembe dosedanji 
predpisi. 

Clen 28. 
Vse posle, ki so naloženi s tem pravilnikom 

davčnemu oblastvu druge stopnje glede obremenja-
nja in razbremenjanja poedinih davčnih oblastev 
prve stopnje v sreski davčni knjigi, izvršuje ana
logno tudi davčno oblastvo prve stopnje v občinski 
davčni knjigi proti onim občinam svojega območja, 
ki so po navodilu v pravilniku k členu 150. zakona 
prevzele dolžnost, individualno vknjiževati in redno 
pobirati neposrednje davke. 

Odredbe o vknjiževanju nslužbenskega davka. 

Clen 29. 
1.) Vsako davčno oblastvo prve stopnje mora 

osnovati po priloženem obrazcu za vse svoje ob
močje knjigo delodajalcev, ki eo zavezani, odtezati 
evojim zaposlencem uslužbenaki davek ter ga iz
ročati v gotovini. 

2.) Iz obrazcev mora sestaviti davčno oblastvo 
prve stopnje zvezek (knjigo z močnejšim ovojnim 
listom) iz tršega papirja. Zvezek mora biti pravilno 
prešit, konca motvoza pa morata biti na poslednji 
notranji strani položena navzkriž, povoščena in 
nanju se mora pritisniti na nestrjeni vosek uradni 
pečat Na prvi strani znotraj je treba navesti število 
strani ter ga potrditi a pečatom in podpisom dveh 
odgovornih najvišjih uradnikov. 

3.) V to knjigo se vpisujejo samo vsote usluž-
benskega davka, ki jih je delodajalec odtegnil svo
jim zaposlencem in izročil davčni blagajni 

4.) Za vsako davčno leto se mora osnovati nova 
knjiga delodajalcev. 

5.) Knjiga se mora voditi tako, da so v njêj 
vidno ločeni delodajalci ene občine od delodajalcev 
druge občine. Zato je treba pustiti med poedinimi 
občinami enega ali več praznih listov, že po tem, 
koliko se utegne po vsej priliki med davčnim letom 
pojaviti delodajalcev, ki so dolžni, plačevati ta 
davek v gotovini 

Vsak delodajalec, ki je zavezan, izročati usluž-
benski davek — semkaj spadajo tudi osebe, omenjene 
v členu 99., točki 10. a) in b), pravilnika k zakonu 
o nepoerednjih davkih — mora imeti v knjigi svoj 
račun v vsaki občini, kjer ima obrat, podjetje, poklic 
ali gospodinjstvo, v katerih zaposluje osebe, ki eo z 
njim v službenem razmerju. V onem delu knjige, ki 
se nanaša na eno občino, sme imeti delodajalec 
samo en račun. 

7.) H knjigi sestavi davčno oblastvo seznamek 
(kazalo) delodajalcev po abecednem redu, v kate
rega se vpiše najprej priimek, potem ime in številka 
delodajalčevega računa v knjigi. Kazalo služi za to, 
da se da v knjigi hitro najti delodajalčev račun. 

8.) Vsaka vknjižba v tej knjigi pomeni obenem 
obremenitev т razbremenitev. Po gibanju vplačil se 
davčno oblastvo orientira, ali je delodajalec za
dostil svoji dolžnosti, ter ga po tem tudi opominja 
odnosno postopa zoper njega prisilno. Ce se ob 
kakršnemkoli povodu izda odlok, po katerem je delo
dajalec zavezan, naknadno plačati vsoto kot usluž-
benski davek, se vpišejo v pripombo pri njegovem 
računu za opozorilo podatki dotičnega odloka. V 
pripombo se vpisujejo tudi vsi odloki o delodajal
čevem kaznovanju, prav tako zneski razporejenega 
davka in kazni 

9.) Uelužbenski davek dospe v 15 dneh po po
teku vsakega meseca, odnosno v 15 dneh po poteku 
vsakega četrtletja za delodajalce, ki polagajo usluž
benaki davek trimesečno. 

10.) Do teh rokov morajo izročiti delodajalci 
davčnemu oblastvu davek, ki so ga odtegnili ali bi 
ga bili morali odtegniti svojim uslužbencem v minu
lem mesecu, odnosno trimesečju. Odtegnjeni davek 
se izroča po seznamku, ki je predpisan s pravilni
kom k zakonu o nepcsrednjih davkih. 

11.) Cim prinese delodajalec v davčni urad se
znamek zaposlenih oseb, izpolnjen tako, kakor ie 
predpisano v omenjenem pravilniku, izvrše davčni 
organi takoj cenzuro seznamka; če ga spoznajo za 
pravilnega ali če delodajalec prizna eventualno ugo
tovljene pogreške, vknjižijo ustrezni davek v davč
nem dnevniku v stolpec za uslužbenski davek na ra
čun dotičnega delodajalca. Podatki te vknjižbe (dan, 
številka dnevnika in vsota davka) se morajo zapisati 
na seznamek in pravilno podpisati kot potrdilo; 
seznamek se vrne delodajalcu, da ga shrani, od 
njega pa so sprejme vplačilni list, izpolnjen po 
členu 99., točki 4.), pravilnika k zakonu o nepoered
njih davkih. 

12.) Prejeti vplačilni listi služijo za dokaz o po
loženem davku. 

13.) Ce se pozneje ob kakršnemkoli povodu do
kaže, da je odtegnil ali izročil delodajalec manj 
davka, nego je bil po zakonu dolžan, se izda pred
pisani odlok in se zapiše v knjigo delodajalcev kot 
opozorilo za postopanje zoper delodajalca po izda
nem odloku. 

Na koncu vsakega meseca pregleda davčno ob
lastvo knjigo delodajalcev; zoper onega, o katerem 
ugotovi, da ni izročil davka, ali posumi, da je izročil 
manjšo vsoto, nego bi jo bil moral glede na število 
svojih zaposlencev ali glede na prej izročene vsote, 
postopa takoj po drugem odstavku točke 8.) čle
na 99. v pravilniku za uslužbenski davek, odnosno 
odredi ogled na licu mesta bodisi po finančni kon
troli, bodisi po svojem uslužbencu. 

14.) Podatki o prisilni izterjavi in izvršilnem po
stopanju se vpišejo v pripombo k delodajalčevemu 
računu v knjigi delodajalcev. Da je mogoče voditi 
točno evidenco, ali so delodajalci v roku zadostili 
svoji obveznosti, vpiše davčno oblastvo z rdečo 
tinto v razpredelek «Pripomba» v računu onih delo
dajalcev, ki jim dospeva davek trimesečno: «Plačuje 
trimesečno dne 15. aprila, 15. julija, 15. oktobra in 
15. januarja.» 

Clen 30. 
Ko prejema davčno oblastvo druge stopnje 

vsakomesečna poročila o pobiranju davka, vpiše v 
sresko davčno knjigo posebe podatke o plačanem 
uslužbenskem davku ter jih smatra obenem za obre
menitev dotičnega oblastva prve stopnje po usluž
benskem davku. Ko prenašajo davčna oblastva prve 
stopnje rezultate plačil po členu 40., oddelku ГП., 
v davčni letni račun, vpišejo obenem v I. oddelku 
(z navedbo dotičnih zaporednih številk davčnega 
dnevnika) pobrano vsoto nslužbenskega davka kot 
obremenitev v razpredelek za uslužbenski davek. 

Eventualna povračila uslužbenskega davka se 
vknjižujejo iz davčnega dnevnika v davčni račun, 
in sicer hkrati v oddelek P7. kot povračilo m v 
oddelek П. kot odpis. 

Odredbe o vknjiževanju davka na rente po členu 71. 
zakona. 

knjigi; potem pa se vpiše vsota vojnice v oddelek I. 
davčnega računa kot obremenitev. 

Vsako vplačilo vojnice se vpiše v davčni dnev
nik v poseben stolpec; iz tega pa se vknjiži v гал-
pored vojnice, ki služi obenem za njeno glavno 
knjigo. 

Za vknjiževanje povračil vojnice v njen razpored 
veljajo analogno odredbe v členu 24. 

Koncem leta je treba razpored vojnice skleniti 
ter sestaviti preglede dolgov in preplačil kot priloge 
k letnemu davčnemu računu. (Glej analogna navo
dila za sklenitev davčne glavne knjige v členu 26.). 

Zaostanki, odnosno preplačila vojnice so morajo 
prenesti v njen razpored vojnice za naslednje leto. 

Odredbe o agentih in potujočih obratih. 

Clen 33. 
Vsako vplačilo po davčnih kartah, izdanih za 

agente in trgovinske potnike, kakor tudi vsako vpla
čilo potujočih obratov po členu 42., П. skupini, 
točki 3.), zakona se vpiše v davčni dnevnik, ia njega 
pa se ne prenaša v nobeno glavno knjigo. 

Davčno oblastvo druge stopnje postopa tudi v 
tem pogledu analogno odredbi v členu 30.; davčno 
oblastvo prve stopnje pa prenese vsak mesec po
brane vsote v oddelek Ш. in hkrati kot obremenitev 
v oddelek I. davčnega računa. 

Za vknjiževanje povračil tega davka veljajo od
redbe člena 30., poslednjega odstavka. 

Clen 31. 
Vplačani davek na rente, ki ga pobirajo z od-

tezanjem in izročajo davčnemu oblastvu osebe, ome
njene v členu 71., tako, kakor je tam razloženo, m 
vpiše v davčni dnevnik v nalašč zanj otvorjeni 
stolpec; iz tega pa se vknjiži v glavno knjigo. 

Za to vrsto davka po členu 71. zakona osnuje 
vsako davčno oblastvo prve stopnje po navodilih -r 

členu 29., točki 2.), posebno «Glavno knjigo za da
vek na rente po členu 71.». Vsako vplačilo te vrste 
davka se smatra obenem za obremenitev. Ta knjiga 
služi istemu namenu kakor knjiga delodajalce-*, kot 
opozorilo za odrejanje konkretno potrebnih ukrepov 
zoper osebe, ki so dolžne, odtezati in izročati davčui 
blagajni davek na rente. 

Davčno oblastvo druge stopnje postopa tudi v 
tem pogledu analogno po členu 30. tega pravilnika; 
davčno oblastvo prve stopnje pa prenese po koncu 
vsakega meseca vsote rente, pobrane po členu 71. 
zakona, v oddelek Ш. in obenem kot obremenitev 
v oddelek I. davčnega računa. Glede povračil tega 
davka velja analogno odredba poslednjega odstavka 
člena 30. 

Odredbe za vknjiževanje vojnice. 

Clen 32. 

Vsakoletni razpored vojnice se predloži oblastvu 
druge stopnje v pregled in v obremenitev v davčni 

Odredbe za vknjiževanje davka na poslovni promet. 

Clen 34. 
Odmera davka na poslovni promet se mora pri

praviti glede povprečninskih zavezancev po navo
dilih in vzporedno s pripravljalnim poslom za od
mero pridobnine tako, da se zapišejo vsi zbrani po
datki o prometu v katastrski list dotičnega zave
zanca. Ocenitev prometa se predloži davčnemu od
boru ob istem času kakor davčna osnova za pridob-
nino. V razporedih pridobnine se otvori za davek na 
poslovni promet poseben stolpec; pozneje pa je treba 
postopati povsem analogno, kakor je določeno v 
pravilniku k davčnemu zakonu za pridobnino, in 
obvestiti zavezanca o odmerjenem davku z istim 
aktom, s Vaterim se obvešča o odmeri osnovnega 
davka pridobnine. 

Za one osebe, ki so zavezane davku na poslovni 
promet in ki plačujejo ta davek po knjigi opravlje
nega prometa, se odmerja ta davek kakor doslej v 
posebnih razporedih. Preden pa se vknjižijo raz
poredi v davčno glavno knjigo', se morajo priobčiti 
v pregled, odobritev in sumarno obremenitev davč
nemu oblastvu druge stopnje. V vsem ostalem je 
treba postopati analogno danim navođOom; 
obremenitve v davčni račun, člen 36., itd.). 

Davek na poslovni promet iz razporeda se obre-
menja v glavni knjigi, pobrane vsote pa se vknjf-
žujejo skupno, neločeno od drugih davkov. 

Potemtakem obsezajo rezultati zaključkov v 
glavni knjigi, ki se sestavljajo v obliki pregleda o 
dolgovih, odnosno preplačilih, obenem davek na po
slovni promet, in na ta način se izrazi tudi ta davč
na oblika v letnem davčnem računu. 

Odredbe za vknjiževanje samoupravnih In drugih 
doklad. 

Clen 35. 
Davčna oblastva prve stopnje, ki so bila tadi 

doslej pristojna, odmerjati in pobirati samoupravno 
doklade, jih morajo odmerjati in pobirati še nadalje. 
V ta namen so puščeni v obrazcih za davčne raz
porede, za davčni dnevnik, za davčno glavno knjigo 
in za davčno knjižico prazni razpredelki, ki se uko-
rižčajo za davčnotehnične operacije glede samo
upravnih in drugih doklad. 

One funkcije davčnega oblastva druge stopnje 
glede takih doklad, ki se nanašajo na kontrolo od
mere in voditev evidence o odmerah in pobranih 
vsotah, opravljajo dotična samoupravna telesa sama. 

V ta namen otvori davčno oblastvo prve stopnje 
vsakemu takemu samoupravnemu telesu v posebid 
knjigi račun o dotični dokladi, v katerega vpisuje 
sumarno vsote obremenitve davčnih zavezancev, 
vsote pobranih đoklad in vsote, ki so se izročile 
dotičnomu samoupravnemu telesu. V vsem ostalem 
je davčnemu oblastvu na izvolji, postopati glede 
vknjiževanja in odpremljanja takih doklad tudi dru
gače, vsekakor pa sporazumno z dotičnim samo
upravnim telesom, kolikor ne obstoje ali so ne iz-
dado glede tega vprašanja druge naredbene aH za
konske instrukcije. 
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Vendar pa mora veljati za vsa oblastva, ki po

birajo take doklade, obče pravilo, da morajo, ko 
]K>birajo davek, kjer mora plačevati davčni zaveza-
жес tudi dotične doklade, sorazmerno razdeliti po
loženo vsoto ter jo prevesti, odnosno vknjižiti po 
davčnem dnevniku na račun davkov, izvršilnih 
efcroškov, obresti in raznih doklad. 

Davčni letni računi. 

Člen 36. 
Davčni letni račun vodi vsako davčno oblastvo 

prve stopnje za vee svoje območje ter ga predloži 
davčnemu oblastvu druge stopnje po poteku vsa
kega davčnega leta. 

Občinsko oblastvo, ki prevzame individualno 
obremenjanjo in redno pobiranje (člen 150. pravil
nika k zakonu o neposrednjih davkih), vodi davčni 
letni račun za svoj okoliš ter ga predloži pristoj
nemu davčnemu oblastvu prve stopnje po poteku 
vsakega davčnega leta. 

Člen 37. 

Letni davčni račun davčnega oblastva prve stop
nje pregleduje in odobruje po podatkih svoje sresko 
davčne knjige davčno oblastvo druge stopnje ter 
izdaja z odlokom navodila za prenos računskih dol
gov, odnosno preplačil na novi račun. 

Letni davčni račun občine pregleduje in odo
bruje davčno oblastvo prve stopnje po občinski 
davčni knjigi ter izda, ko prejme dokončni odlok 
davčnega, oblastva druge stopnje o svojem računu, 
občinskemu oblastvu naredbo o prenosu računskih 
dolgov, odnosno preplačil, na novi račun. 

Člen 38. 

Na zunanjem naslovnem listu letnega, davčnega 
računa je treba navesti leto, za katero se račun 
sestavlja, oblastvo, ki ga sestavlja, in poimenoma, 
z imenom in priimkom, zvanjem in službenim kra
jem, vse funkcionarje oblastva, ki so med davčnim 
letom, za katero se račun polaga, kakorkoli sodelo
vali v poslih neposrednjih davkov. Označiti se mo
rajo za odgovorne računodajnike. 

Člen 39. 

Davčni letni račun se vodi po priloženem obrazcu; 
sestavljen je, kolikor se nanaša na vknjiževanje v 
davčni glavni knjigi, iz štirih glavnih oddelkov: 

I. Redna obremenitev in prirastki. 
П. Odpisi. 

Ш. Razbremenitve. 
IV. Povračila v gotovini. 

Člen 40. 
Za vsak oddelek v davčnom računu je treba 

riozervirati najmanj po eno stran, po potrebi pa
ludi več. 

Vknjižbe v davčnem računu se izvajajo glede 
obremenitev in prirastkov, odpisov in povračil samo 
po odobritvah davčnega oblastva druge stopnje, 
opremljenih s klavzulo, da so se vknjižila v njeno 
aresko davčno knjigo. (Analogno je razmerje med 
občino in davčnim oblastvom prve stopnje.) Izjema 
od prednjega pravila velja samo glede uslužben-
ekega davka, davka na rente po členu 71. zakona 
in davka agentov in potujočih obratov (glej; člene 
80., 31. in 33.). 

V vsakem oddelku računa mora biti zgoraj na 
prvi strani označen z večjimi črkami naziv oddelka, 

V I. oddelek: cRedna obremenitev in prirastki» 
m vpisujejo po vrsti, kakor prihajajo od davčnega 
oblastva druge stopnje (po zaporednih številkah) 
edloki o prenosu dolga iz minulega leta kakor tudi 
o obremenitvi po rednih razporedih in posebnih od
lokih po členu 127. zakona; pri tem se vpiše vsota 
davka v razpredelek, ki je otvorjen v računu za do
tični davek. 

Prav tako se vpisujejo po vrsti, kakor prihajajo 
od davčnega oblastva druge stopnje, vsi odloki, ki 
imajo značaj davčnega prirastka. Na koncu leta «e 
eešteje stolpec vsakega davka ter se prenese v re
kapitulacijo na prvo stran za oddelkom IV. kot 
rezultat oddelka L, t. j . kot kosmata obremenitev 
in dobljeni rezultat kot skupna kosmata obreme
nitev. 

V oddelek II. «Odpisi» se vpisujejo po redu, ka
kor prihajajo, vsakovrstni odloki oblastva druge 
stopnje, višjih oblastev in reklamacijskega odbora, 
ki se tičejo odpisa (izknjižbe) obremenjenega davka. 
Za ta oddelek je treba rezervirati več prostorov, 
ker so taki primeri pogostni. Rezultati stolpcev od
delka TI. se morajo prenesti z vseh njegovih strani 
• rekapitulacijo pod rezultat skupne kosmate obre
menitve. 

Potem se odbijejo tako preneseni rezultati od
delka IL od skupne kosmate obremenitve in se dobi 
rezultat čiste davčne obremenitve po poedinih 
oblikah kakor tudi sumarno za vse oblike, ki se 
vknjižujejo v davčno glavno knjigo. 

V oddelek III.: «Kosmata razbremenitev» se vpi
sujejo, kot kosmata razbremenitev vsakega meseca, 
z navedbo začetno in poslednje zaporedne številke 
davčnega dnevnika, rezultati pobranega davka po 
stolpcih, kakor so določeni v dnevniku, nadalje po
brane vsote izvršilnih stroškov, obresti in kazni. Na 
koncu leta se stolpci razbremenitve seštejejo in pre
nesejo v rekapitulacijo pod dotične vsote čiste obre
menitve. 

Zaradi evidence se vpišejo poleg rekapitulacije 
(nekoliko na strani) tudi vsote izvršilnih stroškov, 
obresti in kazni posebe. 

V oddelek IV., za katerega1, naj se rezervira naj
manjši prostor, se vpisujejo odloki pristojnih višjih 
oblastev o povračilu. Na koncu leta se povrnjene 
vsote seštejejo in prenesejo v rekapitulacijo pod 
vsoto one vrste kosmate razbremenitve, na katero 
se povračilo nanaša. 

Potem se odbije povračilo od te kosmate raz
bremenitve in tako se dobi vsota, čisto razbreme
nitve. 

Naposled je treba izračuniti razliko med vsoto 
čiste razbremenitve in vsoto skupne obremenitve, 
da. se dobi rezultat kot dolg ali preplačilo po davč
nem računu. To more biti, če se je vršilo vknjiže-
vanje v računu pravilno, samo pri vojnici in pri 
onih davčnih oblikah, ki se vknjižujejo v razbreme
nitvi kumulativno. 

Člen '41. 
Da se more kontrolirati pravilnost vknjjževanja 

v davčno glavno knjigo in v razpored vojnice, re 
morajo priložiti davčnemu glavnemu računu ti-le 
dokumenti: 

1.) individualni pregled davčnega dolga po skle
njenih računih vsakega zavezanca v davčni glavni 
knjigi; 

2.) individualni pregled davčnih preplačil po 
sklenjenih računih vsakega zavezanca v davčni 
glavni knjigi; , 

3.) individualni pregled dolga po sklenjenih ra
čunih vsakogar, ki je zavezan vojnici, v razporedu 
vojnice; 

4.) individualni pregled preplačil po sklenjenih 
računih vsakogar, ki je zavezan vojnici, v razporedu 
vojnice. 

Ko se izračuni razlika med rezultati dokumentov 
pod 1.) in 2.), se mora ujemati z rezultatom davč
nega računa, ki ga izkazujejo kumulativno vknjiženi 
davki. 

Prav tako se mora razlika med rezultati doku
mentov pod 3.) in 4.) ujemati z rezultatom davčnega 
letnega računa, ki ga izkazuje vojnica. 

Člen 42. 

Če vodi individualno obremenjanje in redno po
biranje davkov občina, mora seveda voditi in iz
vesti davčni letni račun tako, kakor je zgoraj pred
pisano. To dolžnost mora izvršiti najkesneje do 
konca meseca februarja vsakega leta in poslati 
sklepni račun davčnemu oblastvu prve stopnje. 

Davčno oblastvo prve stopnje cenzurira prejeti 
račun po svoji občinski davčni knjigi in ga priloži, 
če ga spozna za pravilnega, celotno svojemu let
nemu računu. 

Člen 43. 

Ko se je davčni letni račun izvedel, kakor je 
predpisano v prednjih členih, ga podpišejo vsi urad
niki davčnega oblastva prve stopnje, ki so sodel> 
vali pri njegovi sestavi, in potem se izroči davčnemu 
oblastvu druge stopnje. 

Člen 44. 

Davčno oblastvo druge stopnje preizkusi kar 
najstrože izročene davčne račune s tem, da primerja 
vse njih podatke s svojimi vknjižbami v sreski davč
ni knjigi, če se ugotovi kakršnakoli razlika, je treba 
zahtevati pojasnila. 

Individualni pregledi davčnega dolga in davčnih 
preplačil se preizkusijo samo formalno, t. j . po toč
nosti seštevka dolgov, odnosno preplačil. 

Iz pregleda dolgov -in preplačil izpiše davčno 
oblastvo druge stopnje čim 'več primerov individual
nih dolgov, odnosno preplačil, ter izroči ta izpisek 
ob prvi inspekciji kot predmet jako zaupnega zna
čaja v zaprtem zavitku inšpektorju, da sam osebno 
pregleda vse dotične račune v glavnih knjigah glede 
pravilnega vknjiževanja in sklepa. Na vsak pre
gledani račun postavi ob strani z rdečo tinto svoj 

podpis ter ugotovi v izpisku, ali je spoznal račun za 
pravilnega in ali se strinja z njegovim sklepom. 

Pregledane izpiske vrne inspektor odseku davč
nega oblastva druge stopnje, od katerega jih je 
prejel. 

Člen 45. 

0 izvršenem cenzuriranju letnih davčnih računov 
izda davčno oblastvo druge stopnje poseben odlok 
glede prenosa dolžnega davka, odnosno preplačil, 
na nov davčni račun. Analogno postopa tudi davčno 
oblastvo prve stopnje proti občini. 

Člen 46. 

Če se pokaže ob pregledu razlika med saldom 
davčnega letnega računa in razliko med skupno 
vsoto dolgov in skupno vsoto preplačil, je treba 
predložiti poročilo generalni direkciji davkov in po
čakati njene konkretne odločbe. 

Člen 47. 

Preden se izda odlok o prenosu na nov račuu, 
mora vidirati vsak račun organ glavne kontrole. 

Davčna statistika. 

Člen 48. 
Za potrebe davčne statistike pošiljajo davčna 

oblastva druge stopnje v pregledih generalni direk
ciji davkov: 

a) vsak mesec po davčnih oblastvih prve stopnje, 
koliko se je DO davčnih dnevnikih pobralo skupaj 
neposrednjega davka, koliko obresti, izvršilnih stro
škov, kazni in koliko se je povrnilo; 

b) vsake tri mesece stanje obremenitev pri pod
rejenih davčnih oblastvih prve stopnje po poedinih 
oblikah. V ta pregled se vpiše z rdečo tinto obreme
nitev s številko minulega leta za poedine oblike, 
dokler se ne izvrši redna tekoča obremenitev, ki se 
mora vpisati z navadno tinto. Ta poročila se po
šiljajo po stanju iste obremenitve. 

c) Na koncu leta se pošljejo poleg poslednjega 
trimesečnega poročila, v katerem mora biti nave
deno stanje za vse leto, še poročilo o številu iz
vršenih popisov (rubežni), odnosno prisilnih prodaj, 
o številu oseb, ki so zavezane zemljarini, zgradarini, 
pridobnini, davku na rente in družbenemu davku, 
kakor tudi o številu uporabljenih listov v davčnih 
glavnih knjigah. 

Vsako izmed prednjih poročil mofa biti oprem
ljeno z razlogi o podanem stanju in eventualnih 
ukrepih, ki so se odredili. 

V B e o g r a d u , dne 29.avgusta 1928.: 
št. 107.000 (G. D. P.). 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 
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Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav AmbrožK v Ljubljani 
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Poštnina plačana v gotovini. 

122. V Ljubljani, dne 29. decembra 1928. 

t 
/y 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vaeb 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
404. Uredba o določitvi činov in razvrstitvi zvanj finančne stroke. 
405. Ustanovitev katastrskih uprav. 
406. Izpremembe v členu 10. pravil o tari. 
407. Odločba glede potrdil o izvoru blaga, ki ga izdaja industrijska 

borza v Liege-u. 
408. Pojasnilo, da se sme izvažati konoplja iz tar. št. 17. izvozne tarife 

tudi pri carinarnici v Devdeliji. 
409. Pojasnilo, da je umeti pod izrazom «odelo» iz točke 17. člena 9. 

v predlogu zakona o obči carinski tarifi tudi obutev. 
410. Odločba glede potrdil o izvoru blaga. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

ina: 
411. Odločba o tari za mast iz tar. št. 68. in 69. uvozne carinske tarife, 

če se uvaža v lesenih sodih. 
412. Odločba, da je ocarinjati blago iz Saarske kotline po največji 

ugodnosti. 
413. Odločba, da je ocarinjati blago s Kanarskih otokov po največji 

ugodnosti. 
414. Ustanovitev carinskih oddelkov pri finančnih direkcijah. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Številka 301 z dne 26. decembra 1928.: 
Objav« ministrstva za notranje posle: V držav

ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev so sprejeti: 1.) Pia K o š i n, vdova v Mariboru; 
2.) Olga Mi k l a v i č , učiteljica v Kapli; 3.) Karel 
F i l i p i č, ključaničar v Mariboru z maloletnim, si
nom Erikom; 4.) Pavel B a d e r, dijak v. Mariboru; 
S.) Peter K o k e l j , čevljarski pomočnik v Novi vasi; 
6.) Frančiška R e j i c, učiteljica na Vrhu. 

Številka 301/XÇVIII z dne 26. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de

cembra 1928.: Minister za pošto in telegraf se poob
lašča, predložiti narodni skupščini projekt zakona o 
pošti, telegrafu in telefonu, s katerim se izenačuje 
poštno-telegTaf&ko-telefonsko zakonodajstvo v dr
žavi. 

Uredbe osrednje vlade. 

404. 
Na podstavi pooblastitve v členu 343. finančnega 

zakona za Jeto 1928./1929. in soglasno s'finančnim 
odborom narodne skupščine predpisujem 

Uredbo 
o določitvi činov in razvrstitvi zvanj 

finančne stroke.* 
Člen L 

Vsi finančni.uradniki, ki so se zatekli v službi 
na, dan, ko je stopila v veljavo uredba o organiza
ciji finančne stroke in službe finančnega upravnega 
oblastva, izdane na podstavi člena 843. finančnega 
zakona za leto 1928./1929., obdrže, ne glede na kva-
lifikacijo» ki se zahteva z omenjeno uredbo, svojo 
skupino in kategorijo, v kateri so se zatekli tega 
dne, in vse pravice po zakonu o civilnih uradnikih 
in oetalih. državnih uslužbencih. 

Člen 2. 
Ko stopi ta uredba v veljavo, obdrže vsi uradniki 

finančne stroke svoja zvanja, dokler se ne prevedejo 
z odlokom ministra za finance na nova zvanja po tej 
uredbi. 

S temi odloki se ne smejo prevesti uradniki ne v 
višje kategorije ne v vižje skupine od onih, v kate
rih so. Odloki se morajo omejiti samo na izpre-
Membo zvanja. 

Ölen 3. 
Vsi uradniki finančne stroke, ki BO SO zatekli na 

dan, ko stopi ta uredba v veljavo, se prevedejo in 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
/Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296/XCV. 

razvrste v mej ach odredbe predhodnega člena z odlokom ministra za finance na nova zvanja po 
naslednjih razpredelnicah zvanj : . 

Sku
pine 

2. 

3. 

U r a d n i k i I. k a t e g o r i j e 

Ministrov pomočnik. 

Generalni direktor. Pomočnik generalnega direktorja državnega računovodstva in proračuna. Državni pravo
branilec Načelnik oddelka generalne direkcije. Finančni direktor. Komisar ministra za finance pri upravi 
državnih monopolov. v v 

6. 

Finančni direktor. Načelnik oddelka generalne direkcije. Šef odseka generalne direkcije. Šef računovodstve-
nega odseka ministrstva. Višji inspektor generalne direkcije. Namestnik državnega pravobranilca Šef od
delka finančne direkcije. Višji kemik. Višji tehnolog. Višji katastrski inženjer. Višji katastrsko-agronomski 

Šef odseka generalne direkcije. Šef računovodstvenega odseka ministrstva. Inspektor generalne direkcije 
Sef oddelka finančne direkcije. Višji inspektor finančne direkcije. Kemik. Tehnolog. Inspektor državnega' 
pravobranilstva. 'Sef odseka državnega" pravobranilstva."Katastrski inženjer. Katastrsko-agronomski inženjer 

Tajnik generalne direkcije. Inspektor finančne direkcije. Katastrski inženjer. Katastrsko-agronomski inženjer 
Kemik. Tehnolog. Tajnik državnega pravobranilstva. . 

Tajnik finančne direkcije. Pomožni tajnik generalne direkcije. Katastrski inženjer. Katastrsko-agronomski 
inženjer. Kemik. Tehnolog. Tajnik državnega pravobranilstva. 

Pomožni tajnik finančne direkcije Pisar generalne direkcije. ' Katastrski inženjer. Katastrsko-agronomski 
inženjer. Pomožni kemik. Pomožni tehnolog. Pisar državnega pravobranilstva. 

Finančni konceptni pripravnik. Katastrsko-inženjerski pripravnik. Katastrsko-agronomski pripravnik Keml-
čarski pripravnik.- Tehnološki pripravnik. Pripravnik državnega pravobranilstva. 

Sku
pine 

U r a d n i k i II. k a t e g o r i j e 
Računski Davčni 

2. 

Sku
pine 

Računski inšpektor. 
Višji knjigovodja. 
Glavni blagajnik. 
Glavni likvidator. 

Računski podinspek-
tor. Revizor. Knji
govodja. Kontro
lor. Blagajnik. Li
kvidator. 

Knjigovodja. Blagaj
nik. Kontrolor. Li
kvidatorjev po
močnik. 

Pomožni knjigovod
ja. Blagajnikov po
močnik. 

Računski pripravnik. 

Davčni inspektor. 
Šef davčne uprave. 
Višji davčni kon
trolor. Višji davč
ni blagajnik. 

Davčni kontrolor. 
Blagajnik davčne 
uprave. 

Davkar. 

Davkar. 

Davčni pripravnik. 

Katastrski 

Katastrski inspektor. 
Višji geometer. 
Višji katastrski 
agronom. Šef ka
tastrske uprave. 

Višji geometer. Višji 
katastrski agro
nom. 

Geometer. Katastr
ski agronom. 

Geometer. Katastr
ski agronom. 

Geometrski priprav
nik. Katastrsko-
agronomski pri
pravnik. 

Carinski 

Carinski inspektor. 
Upravnik glavne 
carinarnice 1. vrste. 
Višji carinski kon
trolor. Višji carin
ski blagajnik. Višji 
carinski knjigo
vodja. Višji carin
ski revizor. 

Carinski kontrolor. 
Carinski blagaj
nik. Carinski knji
govodja Revizor. 

Carinik. Carinski 
blagajnik. Carin
ski knjigovodnja. 

Carinik. 

Carinski pripravnik. 

Finančne kontrole 

Inspektor finančne 
kontrole. 

Nadzornik finančne 
kontrole. 

Podnadzornlk finanč
ne kontrole. 

Komisar finančne 
kontrole. 

Pripravniški komisar 
finančne kontrole. 

U r a d n i k i III. k a t e g o r i j e 
Finančne kontrole Arhivski 

Nadzornik finančne 
kontrole. 

Podnadzornik finanč
ne kontrole. 

Komisar finančne 
kontrole. 

Pripravniški komisar 
finančne kontrole. 

Arhivar. 

Arhivarjev pomoč
nik. 

Protokolist - registra
tor. 

Arhivski pripravnik. 

Katastrski Carinsko-skladlščni 
Katastrsko - tehnični Višji skladiščar. 

uradnik. i 

Katastrsko - tehnični 
uradnik. 

Katastrsko - tehnični 
uradnik. 

Katastrsko - tehnični 
pripravnik. 

Višji skladiščar. 

Pomožni skladiščar. 

Skladiščni pripravnik. 



122. 

d e a 4. 

Uradniki, ki imajo tako zvanje, določeno z ured
bo, v višji skupini od skupine one kategorije, v ka
teri so sedaj, se prevedejo z odlokom ministra za 
finance na novo zvanje sedanje skupine in kate
gorije. 

Člen 5. 
Uradniki z zvanjem, ki se ujema po nazivu in po 

činu z zvanjem, določenim s to uredbo, obdrže svoje 
zvanje in svojo skupino še nadalje brez odloka mini
stra za finance. 

Člen 6. 
C'e ima uradnik nižje kategorije zvanje, določeno 

s to uredbo, v višji kategoriji, se prevede z odlokom 
ministra za finance na zvanje, določeno s to uredbo, 
ki se ujema z njegovo skupino in kategorijo, v ka
teri je sedaj. 

Člen 7. 

_ 866 

kali), terpentinovo olje. vso umetne snovi za stro
jenje usnja in kalijev hlorid. 

Carinarnicam odrejam, naj [»stopajo po tej 
odločbi. 

B e o g r a d u . 
C. br. 47.352. 

cSluž-Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v 
benih Novinah». 

V B e o g r a d u. dne 27. oktobra 1928.; št. 8010. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

405. 
Ustanovitev katastrskih uprav.* 

Ker se po odredbah člena 38., točke XVII., pre
hodnih odredb v uredbi o organizaciji finančne stro
ke in službe finančnega upravnega oblastva št. 7494 
z dne 9. oktobra 1928. z dnem 1. januarja 1929. uki
nejo vse sedaj obstoječe sreske katastrske uprave, 
katastrske evidence in sekcije za vzdrževanje kata
stra ter preidejo njih agende v pristojnost katastr
skih uprav, odrejam, da se ustanove po členu 1. spre
daj omenjene uredbe z dnem 1. januarja 1929. kata
strsko uprave, in sicer: 

v območju ljubljanske finančne direkcije s sede
žem: 

1.) v L j u b l j a n i , za območje davčnih uprav v 

dne 15. decembra 1928.; 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

407. 
Odločba glede potrdil o izvoru blaga, ki 
jih izdaja industrijska borza v Liège-u. 

(Dopolnitev razpisa C. br. 43.918/22.)* 

Na jjodstavi člena 273. carinskega zakona in po 
zaslišanju carinskega sveta sem odredil: 

Carinarnice nàj sprejemajo za polnoveljavna vsa 
potrdila o izvoru blaga, ki jih izdaja industrijska 
borza v Liège-u, ker nadomešča ta borza v takih 
primerih trgovsko zbornico. 

V B e o g r a d u, dne 18. decembra 1928.; 
C. br.' 47.393. 

Ministqr za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

408. 
Pojasnilo, da se sme izvažati konoplja 
iz tar. št. 17. izvozne tarife tudi pri cari

narnici v Đevđeliji.* 
Na vprašanje, ali se sme po členu 15. zakona o 

trgovinski in plovitveni pogodbi med našo kraljevino 
in republiko Grčijo izvažati konoplja iz tar. št. 17. 
izvozne tarife pri carinarnici v Đevđeliji, dajem na 
podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi in po zaslišanju carinskoga sveta to-le po
jasnilo: 

Konoplja iz tar. št. 17. i/.voziie tarife se sme iz
važati tudi pri carinarnici v Đevđeliji, ker je s čle-

|nom 15. zakona o trgovinski in plovitveni pogodbi 
Ljubljani-srezu, Kamniku, Litiji in j m e d I i a š° kraljevino in republiko Grčijo derogiran 

' zakonski predpis iz pripombe k tar. št. 17. izvozne 
Ljubljani-mestu 
Logatcu; 

2.) v N o v e m m e s t u za območje davčnih uprav j tarife, kolikor se nanaša na izvoz konoplje.za repu-
v Novem mestu in Črnomlju; i ' o l i k o Grčijo. 

3.) v K r a n j u za območje davčnih uprav v 
Kranju, Radovljici in Škofji Loki: 

4.) v K o č e v j u za davčno upravo v Kočevju; 
5.) v B r e ž i c a h za območje davčnih uprav v 

Brežicah in Krškem; 
6.) v C e 1 j u za območje davčnih uprav v Celju, 

Laškem, Konjicah in Šmarju pri Jelšah; 
7.) v S 1 o v o n j g r a d c u za območje davčnih 

uprav v Slovenjgradcu, na Prevaljah in v Gornjem 
gradu: 

8.) v M a r i b o r u - z a območje davčnih uprav v 
Mariboru in Slovenski Bistrici; 

9.) v P t u j u za območje davčnih uprav v Ptuju 
in Ljutomeru; 

10.) v M u r s k i S o b o t i za območje davčnih 
uprav v Murski Soboti in Dolnji Lendavi. 

Vse agende doslej obstoječih sreskih katastrskih 
uprav, katastrskih evidenc in sekcij za vzdrževanje 
katastra preidejo z dnem 1. januarja 1929. na kata
strske uprave. 

dne 11. decembra 1928. 

Carinarnicam odrejam, naj postopajo po tem po
jasnilu. 

dne 18. decembra 1928.; 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

V B e o g r a d u . 
C. br. 47.394. 

V B e o g r a d u , 
št. 63.470. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

406. 
Izpremembe v členu 10. pravil o tari. 

(Dopolnitev razpisa C. br. 36.813 z dne 
29. septembra 1928.)** 

Na predlog carinskega sveta in na podstavi čle
nov 7. in 23. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi som odredil: 

Odredbe razpisa C. br. 36.813 z dne 29. septem
bra 1928.*** se morajo uporabljati tudi, čo se uvažajo 
v takih posodah: karbokrimp, natrijev sulfat, na
trijev bisulfat, ribje olje, manganov superoksid, hlo-
ridi železa, hloridi cinka, kalijev hidroksid (jedki 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i : 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296/XCV. j s e g ] a s i 

— Tukaj so priobčene samo katastrske upravo v I 
območju ljubljanske finančne direkcije. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296/XCV. 

*** Uradni list z dne 11. oktobra 1928., št. 326/96. 

409. 
Pojasnilo, da je umeti pod izrazom 
«odelo» iz točke 17.) Člena 9. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi 

tudi obutev.* 
Opazil sem, da nekatere carinarnice nepravilno 

tolmačijo zakonsko besedilo točke 17.) člena 9. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi in da obutve 
ne smatrajo za odelo. 

Zaradi pravilnega uporabljanja omenjene odredbe 
dajem carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju carin
skega sveta to-le pojasnilo: 

Za odelo po točki 17.) člena 9. v predlogu o obči 
carinski tarifi je smatrati tudi obutev in zato se 
mora puščati tudi obutev — ob pogojih, predpisanih 
za to — prosto carine. 

V B e o g r a d u , dne 18.decembra 1928.; 
C. br. 47.395. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

410. 
Odločba glede potrdil o izvoru blaga. 

(Dopolnitev razpisa C. br. 24.020 z dne 
14. maja 1924.)* 

Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta sem 
odredil, da se dodaj za drugim odstavkom razpisa 
C. br. 24.020 z dne 14. maja 1924.*** odstavek, ,Л 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296/XCV. 

** Uradni list z dne 5. avgusta 1922., št. 255/82. 
*** Uradni list z dne 28. maja 1928.,, št. 157/48. 

Letnik X. 
«Ob ocarinjanju pošiljk na poti izvršuje to ove-

i-avljanjc prcdložitclj deklaracije.» 
To se priobčuje interesentom na znanje in v rav

nanje. Carinarnicam pa odrejam, naj vpišejo to do
polnitev v razpis C. br. 24.020/24 in naj postopajo 
po njej. 

V B e o g r a d u , dne 18. decembra 1928.; 
C. br. 47.396. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

411. 
Odločba o tari na mast iz tar. št. 68. 
in 69. uvozne carinske tarife, če se 

uvaža v lesenih sodih. 
(Dopolnitev razpisa C. br. 28.801 z dne 

30. julija 1928.)* 
Ха podstavi členov 7. in 23. v predlogu zakona 

o obči carinski tarifi in po zaslišanju carinskega 
sveta sem odločil: 

Odredbe razpisa C. br. 28.801 z dne 30. julija 
1928.** se morajo uporabljati tudi, če se uvaža v 
takih sodih blago iz tar. št. 68., točk 1. in 2., in 
tar. št. 69. tarife k predlogu zakona o obči carinski 
tarifi. 

Priobčcvaje carinarnicam to odločbo, jim Oli
re j am, naj postopajo po njej in naj z njo dopolnijo 
razpis C. br. 28.801/28. 

V B e o g i- a d u. dne 18. decembra 1928.; 
C. br. 47.397. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. r. 

412. 
Odločba, da je ocarinjati blago iz Saar-

ske kotline po največji ugodnosti.* 
Na podstavi člena 23. v zvezi s členom 2. v pred

logu zakona o obči carinski tarifi je odredil gospod 
minister za finance glede na akt ministrstva za zu
nanje posle K. T. br. 5991 z dne 21. septembra 
1927. in po zaslišanju carinskega sveta: 

«Blago iz Saarske kotline se mora ocarinjati po 
največji ugodnosti, ker je postavljeno ozemlje Saar
ske kotline skladno s § 31. dodatka k IV. oddelku 
tretjega dela versailleske pogodbe tako, kakor je 
omejeno s členom 48. omenjene pogodbe, pod fran
coski carinski režim.» 

Ta odločba se priobčuje carinarnicam na znanje 
in v ravnanje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 18. decembra 1928.; C. br. 47.392. 

413. 
Odločba, da je ocarinjati blago s Kanar

skih otokov po največji ugodnosti.* 
Na podstavi člena 23. v zvezi s členom 2. v pred

logu zakona o obči' carinski tarifi je odredil gospod 
minister za finance glede na akt ministrstva za zai-, 
nanje posle K. T. br. 7585' z dne 8. decembra 1928. 
in po zaslišanju carinskega1 sveta: 

«Z blagom s Kanarskih otokov je postopati ka
kor z blagom iz Španije, t. j . : na blago, ki izvira s 
Kanarskih otokov, se mora uporabljati največja 
ugodnost, ker so ti otoki sestavni dol kraljevine Špa
nije.» • ' " 

Ta odločba so priobčuje carinarnicam na znanje 
in v ravnanje. . 

Iz generalne direkcije carin ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 18. decembra 1928.; C. br. 47.398. -. 

414. 
Ustanovitev carinskih oddelkov 

pri finančnih direkcijah.* 
Na podstavi člena 220., tretjega odstavka, ured

be o organizaciji finančne stroke in službe finančnega 
upravnega oblastva je odredil gospod minister za 
finance pod C. br. 41.057 z dne 30. oktobra 1928.: 

* «Službeno Novine kraJjevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1928., št. 296/XCV. 

** Uradni list z dne 7. avgusta 1928., št. 268/74. 
*** «Službene Novine kraljevine- Srba, Hrvata- i 

venaca» z dne 26. decembra 1928., Št.'301/XÖVni. 
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122. 867 Letnik X. 
Carinski oddelki se ustanavljajo pri finančnih di

rekcijah v Beogradu,, Skoplju, Mostaru, Splitu, Za
grebu, Ljubljani in Novem Sadu. 

1.) Pod finančno direkcijo v B e o g r a d u spa
dajo te-le carinarnice: v Beogradu, Smederevu, Ve
likem Gradištu, Prahovu, Caribrodu. Beli crkvi m 
Vršcu. 

2.) Pod finančno direkcijo v S k o p i j u spadajo 
te-lo carinarnice: v Skoplju, Đevđeliji, Bitolju, Ohri
du in Prizrenu. 

3.) Pod finančno direkcijo v M o s t a m spadajo 
te-le carinarnice: v Dubrovniku, Podgorici, Baru, 
Kotom, Hercegnoveni, Korčuli. Metkoviću in Sara
jevu. 

4.) Pod finančno direkcijo v S p l i t u spadajo 
to-le carinarnice: v Splitu, Šibeniku, Obrovcu, Ma
karski, Biogradu na moru, Preku in Zemuniku. 

5.) Pod finančno direkcijo v Z a g r e b u spadajo 
te-le carinarnice: v Zagrebu, Krku, Rabu, Pagu. na 
Sušaku, v Zametu, Kotoribi in Koprivnici. 

6.) Pod finančno direkcijo v L j u b l j a n i spa
dajo te-le. carinarnice: v Ljubljani, na Jesenicah, 
Rakeku, v Gederovcih, Mariboru, Gornji Radgoni in 
Dravogradu-Meži. 

7.) Pod finančno direkcijo v N o v e m S a d u 
spadajo te-le carinarnice: v Novem Sadu, Osijeku, 
Subotici, Veliki Kikindi, Virovitici in Bezdanu. 

Ta naredba se priobčujo carinskim oblastvoin na 
znanje in v ravnanje. 

Iz pisarne generalne direkcije carin ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 30. oktobra 1928.: C. br. 41.057. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti, 

Vet. br. 1011. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 17. do dne 23. decembra 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

G a r j e k o n j . 

Novo mesto: Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Zakot,(Cerne 1 dvorec). Kamnik: (Kam

nik 8 dvorci), Kaplja vas (Kaplja vas 1 dvorec). 
Radovljica: Pred trg (Predtrg 2 dvorca,). 

C e b e l n a k u g a . 
Ljubljana, mesto: 1 dvorec. 
V L j u b l j a n i , dne 27. decembra 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

pod: V. Srez Konjice- pravilno: «v V i t a n j u » (ne: 
v Bitanju). 

V M a r i b o r u, dne 24. decembra 1928. 
Za velikega župana mariborske oblasti: 

prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Razglasi velikega žuoana mariborske 
oblasti. 

P. br. 6601/16—28. 

Preklic razpisanih stalnih učiteljskih 
služb v mariborski oblasti. 

Nastopne učiteljske službe v razpisu stalnih uči
teljskih služb v mariborski oblasti P. br. 6601/13—28, 
priobčenem v Uradnem listu 116 z dno 14. decembra 
1928., preklicujem: 

• .1.) Srez Celje, pod št. 6: eno mesto za učiteljico 
r Lokah pri Sv. Juriju ob Taboru. 

2.) Srez Ptuj, pod št. 29: eno mesto za učiteljico 
pri Veliki Nedelji. 

3.) Srez Šmarje pri Jelšah, pod št. 15: eno mesto 
za učiteljico v Rogaški Slatini. 

* 

Popravek k razpisu stalnih učiteljskih 
služb v mariborski oblasti. 

V tem razpisu (Uradni list 116 z dne 14. decem
bra 1928.) se mora glasiti v drugi vrsti točko 7.) 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Preds. 977/13/28—15. 

Razglas. 
Josip K e n d a, doslej notar v Cerknici, zapusti 

z dnem 31. decembra 1928. svojo službo na tem 
mestu ter nastopi z dnem 7. januarja 1929. svojo 
novo notarsko službo na Brdu. 

Predsedništvo višjega deželnega sodiSča v Ljubljani, 
dne 27. decembra 1928. 

2462 Vpisi v trgovinski register. 
II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 

d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
965. Sedež: Celje. 

Besedilo firme: Celjska posojilnica, d. d. v Celju: 
Vpisala se je izprememba pravil v §§ 1. (odstav

ku 2.), 4. in 26., sklenjena na občnih zborih z dne 
19. aprila 1927. in z dne 20. septembra 1927., ki 
jo je potrdil po odlokih ministrstva za trgovino in 
industrijo z dne 28. julija 1927., br. 3590/VI, z dne 
2. татса 1928., br. 5462/VI—27, in z dne 11. julija 
1928., br. 5366/VI—27, veliki župan mariborske ob
lasti pod br. 1685/4 z dne 26. septembra 1928. 

Po § 1., odstavku 2., družbenih pravil besedilo 
firme odslej: Celjska posojilnica, d. d. v Celju; Celj
ska posojilnica, d. d. u Celju; Цељска посојилкица, 
a. д. y Цељу; Société de Crédit, s. a., Celje; Kredit
anstalt, A.-G., Celje; Society of Credit Limited, 
Celje. ; 

Firma je vpisana v trgovinskih registrih okrož
nih sodišč v Celju in v Mariboru. 

Po novem besedilu § 4. družbenih pravil se je 
ustanovila delniška glavnica z zneskom Din 1,000.000, 
razdeljenih na 10.000 delnic po Din 1000.—, ki so 
se glasile na imetnika, ter se je izdalo 5000 delnic 
po Din 100— in 500 delnic po Din 1000'—, od ka
terih so jih prevzeli prvotni podpisniki 6457 per ap
port s poračunom svojih deležev od Posojilnice v 
Celju, registrovane zadruge z neomejeno zavezo, ime
novane v §. 2., ostalih 3543 delnic pa so vplačali v 
gotovini. 

Po sklepu občnega 'zbora z dne 16. oktobra 1923. 
in po prvotni koncesiji državne vlade se je pomno
žila delniška glavnica ha Din 1,500.000?— z izdajo 
15.000 novih delnic v nominali po Din 100-—< ter 
se je izdalo 1400 novih delnic po Din 1000-1— in 
1000 novih delnic po Din 100—. 

Te novo izdane delnice v nominali Din 
1,500.000-— so tudi popolnoma vplačane v gotovini. 

Po sklepu občnega zbora z dne 19. aprila 1927. 
se je zvišala zaradi valorizacije v zmislu zakona z 
dne 7. avgusta 1926., št. 205 «Službenih Novin»,.del
niška glavnica za Din 2,187.500--^ z izdajo 21.875 
novih delnic v nominali Din 100—, in sicer z izdajo 
2100 novih delnic po Din 1000— in 875 novih delnic 
po Din' 100-—. 

Glavnica Din 4,687.500-— se sme zvišati na Din 
10,000.000-—, ako to sklene občni zbor delničarjev, 
ki mora tudi sklepati o času in načinu vplačila nove 
emisije, in ako odobri ta siklep gospod minister za 
trgovino in industrijo. 

Po sklepu občnega zbora delničarjev z dne 20ega 
septembra 1927. se zviša delniška glavnica od Din 
4,687.500-— na Din 5,000.000-— z izdajo 3125 del
nic, glasečih se na prinosnika, z nominalo po Din 
100—, in.sicerz izdajo 300 novih delnic po nominali 
Din 1000— in 125 novih delnic po nominali Din 
100—. 

Te novo izdane delnice v nominali Din 
312.500-— so tudi v gotovini popolnoma vplačane. 

Ta zvišba dflmSki; glavnice se roora naznaniti 
pristojnemu trgovinskemu sodišču zaradi registri
ranja. . 

Po tej zvišbi znaša delniška glavnica skupaj Din 
5,000.000->—, razdeljena; na 4300 delnic po Din 
1000— in 7000 delnic po Din 100—; obrazci za 
delnice, kupone in talone so priloženi družbenim 
pravilom. . 

§ 26. družbenih pravil se je dodalo kot zadnji od
stavek naslednje besedilo- «Ustanovi se nadalje spe

cialni rezervni fond za pokrivanje škod, ki bi uteg
nile nastati zaradi izpremembe valutarne vrednosti.» 

C e l j e , dne 14. novembra 1928. 

966. Sedež: Jesenice. 
Besedilo firme: Franc Šmajdek in drug: 
Ker je javni družbenik Frane šmajdek izstopil, 

je prestala, javna trgovska družba. 
Imetnik odslej: Rudolf Marušic, ključaničar na 

Jesenicah št. 151. 
L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

967. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Jugočeška. Jugoelovansko-češka 

tekstilna industrija, d. d., Kranj: 
Izbrisal se je upravni svetnik Ciril Pire; vpisal 

pa se je upravni svetnik Maks Honvitz, ravnatelj 
Jugočeške. Jugoslovansko-češke tekstilne industrije, 
d. d. v Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

968. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Demšar & Osenar. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim in 

modnim blagom: 
Besedilo finn e odslej: Lovro Demšar. 
L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

969. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanska banka, d. d., po

prej Hrvaška deželna banka, d. d., podružnica Ljub
ljana: 

Izbrisal se je član upravnega sveta Oskar Weisz-
mayer; vpisal pa se je Franc Paulić v Ljubljani, Vr-
hovčeva ulica št. 5, kot ravnatelj in prokurist firme, 
ki podpisuje firmo podružnice kolektivno z eno ose
bo, pooblaščeno za podpis podružnice. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

970. Sedež; Ljubljana. 
Besedilo firme; Jugoslovanske tekstilne tvornice 

Mautner, d. d. v Ljubljani: 
Izbrisal se je. član upravnega, sveta Izidor Maut

ner. 
L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

971. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Obrtna banka v Ljubljani: 
Izbrisala sta se člana upravnega sveta Valentin 

Urbančič in Julij Mazele; vpisal pa se je član uprav
nega sveta dr. Alojzij. KokaJj, odvetnik v Ljubljani 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

972. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Transformator, elektrotehnična 

tovarna, družba z a z.: 
Izbrisal se je poslovodja Vladislav Turk; vpisal 

pa se je za poslovodjo Franc Poznič, uradnik Ljub
ljanske kreditne banke v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

973. Sedež: Ljubljana. 
. Besedilo firme: «Voika», d. d.: 

Izstopil je upravni, svetnik dr. Joso Kamušič; 
vpisal se je kooptirani član upravnega sveta Rudolf 
Drufovka, trgovec v Ljubljani. , 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

974. Sedež: Radovljica. 
Besedilo firme: Hudovernik & Komp., lesna tr

govska, industrijama in izvozna družba: 
Ker je javni družbenik Vinko Hudovernik izsto

pi], je prestala javna- trgovska družba in je firma 
odslej firma trgovca poedinca. 

Besedilo' firme odslej: V. Resmao. 
Obratni predmet odslej : lesna industrija1 -v Radov

ljici. > . 
Izbrisal se je družbenik Vinko Hudovernik. 
L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

2463 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

975. Sedež: Sv. Marjeta ob Pesnici. 
Besedilo firme: Agrarna Zajednica sv. Marjeta ob 

Pesnici, registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zajednica ima namen, z vza

jemnim delom vseh Članov izboljševati njih gmotni ha 
kulturni položaj, zlasti pa kar najbolj pospeševati iz
vedbo načrtov agrarne reforme ter omogočevati naj-
hitrejšp likvidacijo imovinskih ^odnošajev, nastalih, 
med državo in člani zaradi izvajanja agrarne reforme. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. septembra 
1928. 
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122. 

Oznanila se izvršujejo z objavo na zajednični 
tabli. 

Upravni odbor sestoji iz petih zadružnikov; člani 
upravnega odbora so: Alojzij Kermek (predsednik), 
Jožef Fras (podpredsednik) in Ivan Fekonja (tajnik) 
— vsi trije posestniki pri Sv. Marjeti ob Pesnici, Jer
nej Pavalec, posestnik v Lozanah št, 28, in Viktor 
Fanedl, posestnik v Pesnici št. 39. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima upravni odbor. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

predsednik in podpredsednik upravnega odbora ali 
pa eden od obeh in zajednični tajnik. 

M a r i b o r , dne 13. decembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o -
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

976. Spar- und Vorschussverein in Celje, reg. Gen. 
mit unbeschränkter Haftung — Hranilno in po
sojilno društvo v Celju, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

• 
Dosedanja zadružna pravila so se nadomestila s 

pravili, sprejetimi na občnem zboru z dne 28. no
vembra 1928. 

Besedilo firme odslej: slovenski: Hranilno in po
sojilno društvo v Celju, reg. zadr. z neomejeno za
vezo; nemški: Spar- und Vorschuss verein in Celje, 
reg. Gen. mit unbeschränkter Haftung. 

Namen zadruge odslej: Zadruga pospešuje pri
dobitnost in gospodarstvo članov. Zato 

1.) sprejema in obrestuje vloge na knjižice in na 
tekoči račun članov in nečlanov; 

2.) daje članom posojila; 
3,) opravlja kontokorentne posle članov; 
4.) izdaja za člane akreditive in kreditna pisma; 
5.) polaga za člane kavcije in garancije, bodisi 

v obliki garancijskih pisem, bodisi po žiru (pri Na
rodni banki); 

6.) posreduje za člane nakupovanje in prodajanje 
valut in deviz; 

7.) eekontira in inkasira za člane menice in druge 
obvezne listine; 

8.) prevzema v shrambo vrednostne predmete in 
papirje in podobne vrednote članov; 

9.) opravlja druge posle, ki so v korist članov; 
10.) uporablja zadružni kredit, da zvišuje obratna 

sredstva. 
Načelništvo sestoji iz predsednika, njegovega na

mestnika in treh članov. 
Zadruga se podpisuje tako, da postavljata pod 

njeno natisnjeno ali napisano besedilo svoja podpisa 
po dva člana načelništva. 

Razglasi zadruge se vrše po navadi z nabitkom 
v zadružni pisarni. Vendar pa lahko uporablja nacel
ništvo ali nadzorništvo tudi drug način razglasitve. 

Izbrisal se je član načelništva Lukas Putan; vpi
sal pa se je član načelništva Josip Weren, posestnik 
in trgovec v Celju. 

C e l j e , dne 5. decembra 1928. 
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ništva Ivan Hrovat, posestnik v Zagradcu št. 8, in 
Albin Pehani, posestnik v Žužemberku št. 23. 

N o v o m e s t o , dne 11. decembra 1928. 

Letnik X. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 1G16/28. 

Objava. 
2481 

Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 
gospod dr. Bogdan Ž u ž e k z dnem 22. decembra 
1928. vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 22. decembra 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. žlrovnik s. r. 

Razglas o uvedbi izplačilnega prometa 
s Francijo.* 

Poštna hranilnica je uvedla direktni izplačilni 
promet s Francijo po čekovnem zavodu v Parizu, št 
sicer ob istih pogojih kakor z ostalimi državami. 
Doslej je upostavila poštna hranilnica direktni pro
met z Madžarsko, Avstrijo, Češkoslovaško, Nemčijo, 
Švico, Italijo in Belgijo. — Vsa ostala obvestila dajo 
poštna hranilnica in njene podružnice. 

Iz pisarne poštne hranilnice v Beogradu, 
dno 23. decembra 1928.; št. 6907. 

Št. 1625/28. 2482 
Objava. 

Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 
gospod dr. Anton M e g u š a r z dnem 22. decembra 
1928. vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Brežicah. 

V L j u b l j a n i , dne 22. decembra 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. J. Žlrovnik s. r. 

Št. 43.222/ref. X. a. S 4 6 g 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
november 1928. davščine od prirastka na vred-
nos« nepremičnin v mestni občini l jubljanski 

Komisija za določitev mnogokratnikov davSčme 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila po 
§ 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo 
z dne 21. oktobra 1922., Uradni Ust z dn e 31. oktobra 
1922., št. 365/113, za mesec n o v e m b e r 19 2 i 
mnogokratnik 9-13 za vrednosti in zneske, izražene 
v dinarski vrednosti 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 24. decembra 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvat* i 
Slovenaca» z dne 25. decembra 1928., št. 300. 

Razne objave. 
2 4 5 8 i Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. decembra 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 343,471.723-36 
Posojila 1.680,113.144-56 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 270,112.326-32 
Dolg države \ 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,877.163— 
Saldo raznih računov 424,274.329-46 

977. «Oskrba» v Ljubljani, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 4. novembra 1928. 
se je zadruga, razdružila ter' je prešla v likvidacijo. 

Likvidator': dosedanji član načelništva dr. Anton 
Kodre, magistratni uradnik v Ljubljani. 

Besedilo likvidacijske firme: «Oskrba» v Ljub
ljani, reg. zadr. z omej. zav. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

978. Učiteljska tiskarna, registrovana zadruga z 
omejenim poroštvom v Ljubljani: 

Na občnem zboru z dne 2. decembra 1928. so se 
izpremenila zadružna pravila v §§ 8., 12., 16., 26., 
28. in 38. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

979. Gospodarsko društvo «Ljudski dom», registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Kristan, Franc Kobler in Josip Petejan; vpisali pa 
BO se novoizvoljeni člani načelništva Franc Fischer, 
železniški uradnik.v Pobrežju, Nasipna ulica š t 36 
(predsednik), Simon Lorger, železniški uradnik v Ma
riboru, Krempljeva ulica št. 4 (podpredsednik), in 
Avgust Gradišnik, mizar v železniški delavnici v 
Mariboru, Frankopanova ulica št. 39 (blagajnik). 

M a r i b o r , dne 13. decembra 1928. 

980. Posojilnica v Žužemberku, r. z. z n. z.: 
Izbrisala sta se člana načelništva Alojzij Smrke 

in Matija Cerček; vpisala pa sta se nova člana načel-

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v obteku 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države, po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

8.885,368.594-40 

80,000.000--
11,513.173-57 

5.342,781.960.— 
270,112.326-32 
338,811.158-90 
670,716.942-61 

2.138,377.168-^ 

83,055.870-— 

8^85^68.594-40 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

2478 3-2 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k a z a d r u g a z a n a k u p i n p r o -

d a j o v B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , r. z. z o. z., 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji'prijavijo terjatve. 
V B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , dne 19. de

cembra 1928. 

2480 3—2 

Likvidatorji. 

Poziv upnikom. 
Društvo c V o r e c h u s s k a s s e n v e r e i n f ü r 

d i e O r t s g e m e i n d e Z e l n i t z a n d e r Mur» 
v likvidaciji se je razdružilo ter je prešlo v likvida
cijo. 

Upniki naj po § 40. zadružnega zakona priglaee 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

2454 n . i 
Kazglas. 

D n e 1. j a n u a r j a 1 9 2 9 . se uveljavi novi 
zakon o neposrednjih davkih, po katerem se bod» 
obdavčevale obresti hranilnih vlog z 8%nim dav
kom na rente. 

Ta davek obremenja po členu 70. navedenega 
zakona davčne zavezance, t. j . v tem primeru vla
gatelje. Pobirali pa ga bodo ob izplačevanju ali 
kapitaliziranju obresti denarni zavodi, kjer je 
denar naložen. 

Podpisani člani Društva bančnih zavodov v 
Sloveniji bodo torej odbijali po zgoraj citiranih 
določbah zakona o neposrednjih davkih od dne 
1. januarja 1929. vlagateljem 8%ni davek na rente 
ter ga odvajali državni blagajni. 

Ta sklep velja za bančne zavode, ki imajo cen
trale v Sloveniji, za centrale in njih podružnice v 
Sloveniji; za one bančne zavode, ki imajo central» 
izven Slovenije, pa za njih podružnice v Sloveniji. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1928. 

Češka industrijalna banka, d. d., podružniea, 
Ljubljana, 

Hipotekama banka jugoslovanskih hranilnic, d. d. 
Jadransko-Podunaveka banka, d.d. 

Jugoslavenska banka, d. d. 
Komercijalna banka, d. d. 

Kreditni zavod za trgovino in industrijo, d. d. 
Ljubljanska kreditna banka, d. d. 

Obrtna banka, d. d. 
Prometna banka, d. d. 

Prva hrvatska štedionica, d. d. 
Zadružna banka, d. d. 

Zadružna gospodarska banka, d. d. 
Celjska posojilniea, d. d. • 

Jugoslovenska udružena banka, d. d. 

2 4 5 9 Objava. 
Mestna hranilnica v Mariboru bo obrestovala po 

sklepu vseh denarnih zavodov v Mariboru izza dne 
1 januarja 1929. nevezane vloge po 5 %, vezane na 
trimesečno odpoved pa po 7 %, 

Strankam, ki bi se s to obrestno mero ne stri
njale, je na izvolji, svoje naložbe dvigniti po preteku 
odpovednega roka. 

Mestna hranilnica v Mariboru, 
dne 22. decembra 1928. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani - , Tiska in izdaja: Delniška tbkarna, d.d. v Ljubljani, njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljami 



Poštnina plačana v gotovini. 

123. V Ljubljani, dne 31. decembra 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V o e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
415. Uredba o ureditvi osrednje uprave za mere in dragocene kovine. 
416. Uredba o ureditvi, področju in območju kontrol mer in dragocenih 

kovin. 
417. Uredba o ureditvi, področju in območju kontrol sodov. 
418. Uredba o obliki, sestavi in načinu oznamenovanja sodov in o me

jah njih točnosti. 
419. Izprememba v tarifi o pobiranju žigovine za preizkušanje čistine 

in žigosanje Izdelkov iz zlata, srebra in platine. 
420. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju avtomobilnih gum. 

421. Odločba o oprostitvi od plačevanja uvozne carine na pluge in 
plužna in navodila za izvrševanje te odločbe. 

422. Naredba o odpiranju in zapiranju trgovinskih in obrtnih obrato
valnic v ljubljanski oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 
Objava glede naročnine. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 302 /. dne 27. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja /. dne 13. de

cembra 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save III. vrste: dr. Fran C u k a 1 e. 

direktor bogoslovnice v Mariboru; Ignacij N a d r a h, 
direktor bogoslovnice v Ljubljani; 

z redom sv. Save IV. vrste: Ivan L a v r e n č i e, 
dekan in Častni kanonik v Kamniku; Fran G o m i l -
š a k, župnik pri Sv. Benediktu v Slovenskih goricah; 
Fran S t u h e c, župnik pri Sv. Juriju ob Sčavnici; 
Fra» S c h r e i n e r , župnik pri Sv. Ilju pri Velenju; 
Fran T r e i b e r , župnik pri Sv. Miklavžu pri Slo-
venjgradcu; Valentin Za b r c t, dekan v Št. Vidu 
nad Ljubljano; Anton Š m i d o v n i k , župnik v 
Prečni; Janez J e r e b , župnik in duhovni svetnik v 
Škocijanu pri Turjaku; Fran T r a v e n, župnik in 
duhovni svetnik v Sodražici; 

z redom sv. Save V. vrste: Fran V o v k o, žup
nik v Št. Petru pri Novem mestu; Jakob O m a h e n, 
župnik v Osilnici; Matoj R i h a r, župnik in dekan v 
Šmartnem pri Litiji; Konrad T e x t e r , župnik v 
Višnji gori; Janez H l a d n i k , župnik v Št. Vidu 
pri,Stični; 

z zlato svetinjo za civilne zasluge: Jakob N e 
d e l j k o, cerkovnik v frančiškanskem samostanu v 
Mariboru; Fran M i h e 1 6 i č, cerkovnik v Dolenji 
vasi pri Ribnici. 

Številka 303 z dne 28. decembra 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani so z redom sv. Save 
V. vrste: Matko Š t e f e , predsednik in Stanko 
T o m e , tajnik oblastnega odbora «Udruženja ratnih 
invalida» v Ljubljani; Fran Č e p 1 a k, upravnik 
zdravilišča na Golniku; Anton T o r n i n e , vršilec 
dolžnosti upravnika protezne delavnice v Ljubljani; 
Alojzij M r a m o r, upravnik invalidskega zavoda v 
Celju. 

Odlok ministra pravde z dne 21. decembra 1928.: 
Upokojen je po členu 141., poslednjem odstavku, 
uradniškega zakona Fran W e i t z, višji pisarniški 
oficial v 3. skupini II. kategorije pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Objave generalne direkcije davkov: Oproščeni so 
plačevanja takse iz tar. št. 1. taksne tarife za vse 
vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim uradom, 
razen v civilnih pravdah: 1.) «Narodna biblioteka» 
v Gračanici (Bosna); 2.) «Udruženje samostalnih iz
obraženih slijepaca Hrvatske, Slavonije i Međimurja» 
s sedežem v Zagrebu; 8.) fond «Novinarski dom» v 
Zagrebu. 

Številka 304 z dne 29. decembra 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de

cembra 1928.: Odlikovani (odlikovane) so: 
z redom sv. Save Ш. vrste: Joža G os t i n č a r , 

predsednik Jugoslovanske strokovne zveze v Ljub
ljani; 

z redom Bek'ga orla V. vrste: Albert L e v i c -
n i k, predsednik Društva za otroško varstvo v Ljub
ljani; 

z redom sv. Save IV. vrste: Mihael K r e k , pred
sednik upravnega odbora okrožnega urada, za 'za
varovanje delavcev v Ljubljani: Marija M a i s t e, r. 
predsednica Ženskega društva v Maribora; Cilka 
K r e k , predsednica Krščanskega ženskega društva 
v Ljubljani; 

•i. rodom sv. Save V. vrste: Fran G r m, ravnatelj 
zavoda za gluhoneme v Ljubljani; Ivan V e r b a n j -
š e k, kaplan v Hajdini pri Ptuju; Mira E n g e l -
m a n, tajnica Kola jugoslovanskih sester v Ljub
ljani; Ivanka L i p o i d , tajnica Ženskega društva v 
Mariboru; Marija G o d e š a , predsednica Poselske 
zveze v Ljubljani; Viucencija K a p i j a, vizitatorica 
v Radečah pri Zidanem mostu; Angelina K r i ž a 
li i č, predstojnica šolskih sester v Mariboru; frater 
Vilibald B e l e c , delegat Jugoslovanskih usmiljenih 
bratov v Kandiji pri Novem mestu. 

Ukazi Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de
cembra 1928.: Odlikovani so: 

z redom sv. Save rV. vrste: Anton M l a d i č , 
višji deželnosodni svetnik pri deželnem sodišču v 
Ljubljani; dr. Luka K r a v i n a , sodnik pri deželnem 
sodišču v Ljubljani; dr. Jakob K on d a, deželno
sodni svetnik pri deželnem sodišču v Ljubljani; 
dr. Fran K r a n č i č, deželnosodni svetnik pri okrož
nem sodišču v Celju; Josip S t e r g e r, višji deželno
sodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru; Jo
sip Z d o 1 S e k, deželnosodni svetnik in predstojnik 
okrajnega sodišča na Vranskem; dr. Aleksander 
P o z n i k, deželnosodni svetnik in predstojnik okraj
nega sodišča v Ptuju; dr. Ivan S i r k o , deželnosodni 
svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Metliki; 

z redom sv. Save V. vrste: Henrik A b r a m , višji 
pisarniški ravnatelj pri višjem deželnem sodišču v 
Ljubljani; Josip R u s , ravnatelj zemljiške knjige pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; Adolf Ar ko, ravna
telj jetniščnice pri deželnem sodišč-u v Ljubljani; 
Anton H o h n j e o , ravnatelj jetniščnice pri okrož
nem sodišču v Mariboru; Erzelija H a f n e r , usmi
ljenja, upravnica ženske kaznilnice v Begunjah; 

z redom Belega orla V. vrste: dT. Vilko D u b o -
k o v i c , svetnik stola sedmorice, oddelka B, v Za-
grobu; 

z zlato svetinjo za civilne zasluge: Josip S k e r -
l a v a i , višji pisarniški oficial pri deželnem sodišču 
v Ljubljani; Fran P e t r o v č i č , vodja zemljiške 
knjige pri deželnem sodišču v Ljubljani; Angela L a -
p a j n a r, pisarniška oficialka pri višjem deželnem 
sodišču v Ljubljani; MaTtin P i n t e r i č, kanclist pri 
diželnem sodišču v Ljubljani; 

s srebrno svetinjo za civilne zasluge: Mihael B o -
s t e'l e, višji jetniški paznik pri deželnem sodišču 
v Ljubljani; Benedikt Š e r b e 1 a, višji jetniški paz
nik pri okrožnem sodišču v Mariboru; Ivan Z r i m -
š c k , služitelj pri deželnem sodišču v Ljubljani; 
Josip G n e z d a , služitelj pri višjem deželnem so
dišču v Ljubljani. 

Objavi ministrstva za. notranje posle: V držav
ljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev sta sprejeta: 1.) Anton K e r k o č , učitelj v 

IŠmarjeti; 2.) Miroslav P o d g o r n i k , učitelj v Spod
nji Voličini, skupno z ženo Pavlo in maloletnim 
sinom Antonom. 

Številka 304/CI z dne 29. decembra 1928.: 
Zakon z dne 29. novembra 1928.: Franu V r e č -

k u, šolskemu ravnatelju v p. v Slovenjgradcu, se 
priznava pravica do pokojnine po novem uradniškem 
zakonu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. de
cembra 1928.: Minister za poljedelstvo in vode ве 
pooblašča, predložiti narodni skupščini predlog za
kona o gospodarskih zadrugah. 

Uredbe osrednje vlade. 

415. 
Na podstavi členov L. 2., 3. in 4. zakona o osred

nji upravi za mere in dragocene kovine, o kontrolah 
mer in dragocenih kovin in o kontroli sodov pred
pisujem 

Uredbo 
o ureditvi osrednje uprave za mere in 

dragocene kovine.* 
Naziv in območje. 

Člen 1. 

Za opravljanje vseh administrativnih in tehnič-
| nih poslov pri izvrševanju zakona o merah, njih rabi 
v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi in za
kona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, sre
bra in platine se ustanavlja osrednja uprava za mere 
in dragocene kovine s sedežem v Beogradu. 

Njena pristojnost se razprostira na vso kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ureditev in področje. 

Ölen 2. 
Osrednja uprava nima notranje razdelitve na 

odseke. 
Člen 3. 

V področje osrednje uprave spadajo ti-le posli: 
1.) Osrednja uprava izvršuje vsa dela, ki se ji 

nalože z uredbami, naredbami, pravili itd., izdanimi 
za izvrševanje zakonov, omenjenih v členu 1. 

2.) Predpisuje kontrolam mer in dragocenih ko
vin in kontrolam sodov navodila za postopanje ob 
pregledovanju in žigosanju meril in merilnih naprav, 
steklenic in posod kakor tudi sodov in preizkušanje 
čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 23. decembra 1928., St. Z9G/XCVII. 
— Zakon glej v Uradnem listu z dne 25. julija 1928., 
št. 251/70. 
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123. 870 Letnik X. 

3.) Predpisuje, kako naj se oznamenujejo z žigi 
merila, merilne priprave, sodi, steklenice in posode 
in izdelki iz zlata, srebra in platine. 

4.) Hrani državne osnovne pramere in skrbi za 
njih primerjanje џ. mednarodnimi osnovnimi pra-
meraiui; primerja periodično normalna merila, svoja 
in podrejenih uradov, z državnimi osnovnimi pra-
uierami. 

5.) Opravlja na korist znanosti, industrije in obrt-
stva meritve, analize zlata, srebra in platine in vse 
one preizkuse, ki spadajo po svoji naravi v njeno 
pristojnost, ter sine pridržati pregledovanje in žigo
sanje izvesinih meril začasno, po odobritvi ministra 
za trgovino in industrijo pa tudi trajno, zase ali pa 
ga postaviti pod svoje neposrednje nadzorstvo. 

Merila, ki jih pregleda in ožigosa osrednja upra
va, se smatrajo za overovljena po zakonu o merah. 

6.) Zalaga vse kontrole mer in dragocenih kovin 
in kontrole sodov z normalnimi merili in s potrebno 
tehnično opremo. 

T.) Nadzira enotno uporabljanje naredb, izdanih 
za izvrševanje zakona o merah m zakona o kontro
liranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

8.) Nadzira poslovanje kontrol mer in dragocenih 
kovin in kontrol sodov. 

9.) Vrši državne strokovne izpite podrejenega 
osebja (osebja vse stroke). 

10.) Skrbi zaradi orientacije občinstva za izdelo
vanje konstruktivnih načrtov vseh meril in merilnih ! 
priprav, ki se morejo sprejemati v pregledovanje in 
žigosanje. i 

člen 4. 
Osrednja uprava izdaja svoj službeni list «Glas

nik sredi.šne uprave za mere i dragocene metalo, 
ki izhaja periodično in v katerem se objavljajo vse 
uredbe, naredbe, vsa pravila in navodila za izvrše
vanje zakonov kakor tudi tehnični popisi in načrti 
o novih sistemih meril. < 

Tehnični popisi in konstruktivni načrti o novih 
sistemih meril se objavljajo v «Glasniku» ob stro
ških dotičnih strank. • • 

Oskrbovanje denarja in imovine. ! 

Člen 5. ! 
Osrednja uprava ne sme sprejemati kot žigovino ; 

za pregledovanje in žigosanje meril in merilnih pri
prav, za sl.ivške ob ostalih svojih preizkusih, anali
zah itd. od strank gotovino ali kakršnihkoli drugih ' 
vrednot. j 

Vsa ta plačila morajo polagati stranke na čekov- j 
ni račun poštne hranilnice. | 

Odredbe o oskrbovanju plačane žigovine, goto- ' 
vine in ostale imovine se predpišejo s posebnim pra- ; 
vilnikom in z navodili. i 

Žigi. 

Člen 6. 
Osrednja uprava zalaga kontrole mer in drago

cenih kovin in kontrole sodov s potrebnimi žigi, s 
katerimi oznamenujejo merila in merilne priprave 
in izdelke iz zlata, srebra in platine. 

Zato ! 
1.) hrani matrice in patrice žigov; \ 
2.) vodi evidenco o vseh matricah in patricah : 

žigov, nadalje o žigih, ki se izdado uradoma za \ 
uporabljanje, kakor tudi o vseh rezervnih žigih. | 

Osrednja uprava vodi evidenco tudi o vseh svo- : 
jih žie-ih, s katerimi opravlja po točki 5.) člena 3. ' 
te uredbe sama oznamenovanje in žigosanje. ! 

Navodilo, kako je hraniti matrice in patrice žigov 
in vseh rezervnih žigov, izdajati žige v uporabljanje ! 

in jih naročati kakor tudi kako je voditi evidenco o i 
njih, predpiše minister za trgovino in industrijo. j 

Osebje in poslovni red. j 

Člen 7. j 

Osrednja uprava mora imeti potrebno število re- • 
lerentov in strokovnih uradnikov (inženjerjev, fizi- i 
kov, matematikov, kontrolorjev mer, žigosačev), i 
laborantov in ostalega pomožnega osebja. I 

Zvanja osebja so ista kakor pri ministrstvu za. 
trgovino in industrijo. 

. Člen 8. j 
Upravi načeluje upravnik, ki skrbi za vse njene j 

posle. Podrejeno mu je celokupno osebje, če je od
soten ali zadržan, mu odredi minister za trgovino j 
in industrijo namestnika. | 

Upravnik je referent ministra za trgovino in in- j 
dustrijo o vseh poslih, ki spadajo v pristojnost osred-1 
nje uprave. I 

Člen 9. 
Upravnik oskrbuje denar in imovino osrednje 

uprave ali pa odredi izmed uradnikov uprave od
govorne oskrbovalce; skrbi za točno, hitro in vestno 
opravljanje poslov. 

Upravnik, določa področje vsakemu poedinemu 
uradniku ali uslužbencu pri upravi; podpisuje vse 
odloke, vsa poročila in administrativno korespon
denco. To svojo pravico sme prenesti tudi na pod
rejeno osebje, razen če izdaja odloke s posebno po
oblastitvijo ministra za trgovino in industrijo. 

Člen 10. 
Upravnik sme dovoljevati osebju pri upravi, kon

trolah mor in dragocenih kovin in kontrolah sodov 
odsotstvo po privatnem poslu ali bolovanju do všte
tih 30 dni. Tudi odobruje zakonske odmore urad ni
kom in uslužbencem pri upravi in podrejenih uradih. 

Odsotstvo po privatnem poslu ali bolovanje do-
\ oljuje upravniku minister za trgovino in industrijo. 

Končne odredbe. 

Člen 11. 

Oskrbuviinjc arhiva osrednje uprave predpiše 
'uprava s posebnim pravilnikom. 

Člen 12. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ

benih Novinah». 
t V P. c o g r a d u. dne 21). novembra 1928.; št. 1802. 

j Minister za trgovino in industriji: 
j dr. M. Spano s. r. 
t 
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Na podslavi členov L, 2., 3.. 6., 7., 8. in 12. zakona, 

o osrednji upravi za mere in dragocene kovino, o 
kontrolah mer in dragocenih kovin in o kontrolah 
sodov, členov 15., 16., 22., 26., 27., 31., 32., 43., 47. 
in 18. zakona o merah, njih rabi v javnem prometu 
in nadzorstvu nad njimi in členov 19., 37., 41. in 42. 
zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, 
srebra in platine predpisujem 

Uredbo 
o ureditvi, področju in območju kontrol 

mer in dragocenih kovin.* 
Naziv. 

Člen 1. 
Za izvrševanje del ob kontroliranju meril, meril

nih priprav, steklenic in posod kakor tudi sodov in 
za preizkušanje čistine izdelkov iz zlata, srebra in 
dragocenih kovin so ustanavljajo kontrole mer in 
dragocenih kovin. 

Naziv teh uradov je: «Kontrola mer in drago
cenih kovin v (naziv sedeža)» (Kontrola 
mera i dragocenih metala u 

Sedeži uradov in njih območje. 

Člen 2. 
Sedeži za kontrole mer in dragocenih kovin in 

njih območje se določajo tako-le: 
1.) V B e o g r a d u z območjem, ki obseza ob

lasti: podiinsko, valjevsko, požarevško, moravsko in 
šumadijsko; iz beograjske oblasti mesto Beograd in 
politična sreza: vračarski in posavski; iz -podunav
ske oblasti politične sreze: gročanski, jaseniški, kolu-
barski, kosmajski, oraški in podunavski; iz užiške 
oblasti politične sreze: ariljski, zlatiborski, novo-
varoški, požeški, račanski, užiški in crnogorski; 
raško oblast, izvzemši politične sreze: vu&trnski, 
droniški in mitroviški; krušovško oblast, izvzemši 
politični srez ražanjski. 

2.) V N i š u z območjem, ki obseza oblasti: timo-
ško in niško; iz kruševške oblasti srez ražanjski; iz 
vranjske oblasti politična sreza: raasuriški in polja-
niški; iz kosovske oblasti politične sreze: dobriski, 
jablaniški, kosaniški in labski. 

3.) v S k o p i j u z območjem, ki obseza oblasti: 
skopsko, bregalniško in bitoljsko; iz kosovske obla
sti politične sreze: gorski, gračaniški, nerodimski, 
podgoriški in šarplaninski; iz raške oblasti politične 
sreze: vučitrnski, dreniški in mitroviški; iz vranjske 
oblasti politične sreze: bosiljgrajski, giljanski, krivo-
palanški in preševski. 

* «Službene Novine kraljevine firba^ Barvata i Slô -
venaca» z dne 22. decembra 1928., št. 296/XCVTI. 

4.) V K o t o r u z območjem, ki obseza zetsko 
oblast; iz oblasti užiške politična sreza: bijelopolj&ki 
in loznanski. 

5.) V Z a g r e b u z območjem, ki obseza iz za
grebške oblasti mosta: Zagreb, Sisak in Križcvce in 
politične sreze: velikogoriški, donjostubiški, dugo-
selski, zagrebški, zelinski, jastrebarski, siški in čaz-
manski; iz primorsko-krajiške oblasti mesti: Karlo
vac in Petrinjo in politične sreze: vojniški, vrgin-
moški, glinski, dvorski, karlovški, kostajniški in pe-
trinjski; iz osiješke oblasti mesti: Bjelovar in Ko
privnico in politične sreze: bjelovarski, garešniški, 
durdevski, koprivniški, kutinski in grubišnopoljski. 

6.) V O s i j e k u z območjem, ki obseza iz osi
ješke oblasti mesta: Osijek, Slavonski Brod, Požego 
in Virovitico in politične sreze: brodski, virovitiški, 
daruvarski, donjomiholjski, valpovski, dakovški, na-
šiški, novegradiški, osijeski, novski, pakraški, pože
ški in «latinski; iz sremske oblasti mesti: Vukovar in 
Vinkovce in politične sreze: vukovarski, vinkovški 
in županski; iz baške oblasti politična sreza: darđan-
ski in batinski. 

7.) V V a r a ž d i n u z območjem, ki obseza: iz 
zagrebške oblasti mesto Varaždin in politične sreze: 
varaždinski, zlatarski, ivaneški, krapinski, ludbreški. 
novomarofski, pregradski in klanjški; iz mariborske 
oblasti politična sreza: čakovški in preloški. 

8.) Na S u š a k u z območjem, ki obseza: iz pri
morsko-krajiške oblasti mesta: Sušak, Senj in Bakar 
in politične sreze: bakarski, brinjski, vrbovski, go-
spiški, delniški, kastavski. koreniški, novljanski. 
ogulinski, otoški, perušiški, senjski, crikveniški. 
čabarski, udbinski, krški; is splitske oblasti občine: 
Novaljo, Rab, Pag in Silbo (preškega sreza). 

9.) V Z c m u n u z območjem, ki obseza: iz srem
ske oblasti mesta: Zemun, Pctrovaradin, Sremsko 
Mitrovico in Sremske Karlovce in politične sreze: 
zemunski, iloški, iriški, mitroviški. nunski, staro-
pazovski in šidski. 

10.) V L j u b l j a n i z območjem, ki obseza ljub
ljansko oblast. 

11.) V M a r i b o r u z območjem, iki obseza mari
borsko oblast, izvzemši politična sreza: preloški in 
čakovški. 

12.) V 0 c 1 j u z območjem, ki obseza mesto Celje 
in politični srez celjski (glej člen 47.). 

13.) V S a r a j e v u z območjem, ki obseza sara
jevsko oblast; iz travniške oblasti politične sreze: 
bugojanski, jajški, zeniški, žepčanski, travniški in 
nirkonjićgrajski; iz užiške oblasti politične sreze: 
niiieševski, plevljanski in pribojski. 

14.) V M o s t a r u z območjem, ki obseza: iz mo
starske oblasti politične sreze: nevesinjski, gataški, 
Ijubiški, stolški, ljubinski, konjiški, mostarski (mest
ni in selski srez); iz travniške oblasti: politični srez 
prozorski. 

15.) V T u z l i z območjem, ki obseza tuzlansko 
oblast; iz vrbaske oblasti politična sreza: tešanjski in 
derventski. 

16.) V B a n j i l u k i z območjem, ki obseza bi-
haško oblast; iz vrbaske oblasti politične sreze: 
banjeluški (mestni in selski), gradiški, đubišiki, kotor 
varoški, bosanskonovski, prijedorski in prnjavorski. 

17.) V S p l i t u z območjem, ki obseza splitsko 
oblast, izvzemši občine: Novaljo, Rab, Pag in SiJbo 
(srez preški); iz primorsko-krajiške oblasti politična 
sreza: gračaški in donjopološki; iz travniške oblasti 
politične sreze: glamoški, tomislavgrajski in liiv-
njanski. 

18.) V D u b r o v n i k u z območjem, ki obseza 
dnbrovniško oblast; iz mostarske oblasti politična 
sreza: trebinjski in biloški. 

19.) V N o v e m S a d u z območjem, ki obseza: 
iz baške oblasti mesto Novi Sad in politične sreze:-
kulski, novosadski, odžaški in palanški; iz beograj
ske oblasti politične sreze: žabaljski, titelski in 
starobečejski. 

20.) V S u b o t i c j z območjem, ki obseza: iz 
baške oblasti mesti: Subotico in Sombor in politične 
sreze: topolski, somborski, apatinski; iz beograjske 
oblasti mesti: Sento in Staro Kanjižo in politična 
sreza: senčanski in novokanjiški. 

21.) V V e l i k e m B e č k e r e k u % območjem, 
ki obseza: iz beograjske oblasti mesta: Veliki Beč-
kerek, Veliko Kikindo in Pančevo in politične sreze: 
velikobečkereški, velikoflrikindski, kovačiški, novo-
bečejski, pančevski, Jaše Tomića; iz podunavske ob
lasti mesti: Vršac in Belo orkev in politične sreze: 
vrški, kovinski, alibunarski in belocrkvanski. 

Člen 3. 
Kontrolo mer in dragocenih kovin smejo izvrše

vati izven svojega območja, določenega v členu 2., 
službene posle samo s predhodno dovolitvijo osred
nje uprave za mere in dragocene kovine. 



123. 871 LetniK X. 

Področje. 

Člen 4. 
V področje kontrol mer in dragocenih kovin spa

dajo ti-le posli: 
1.) prvo in občasno pregledovanje meril, meril

nih priprav, steklenic in posod kakor tudi sodov, ki 
se rabijo v javnem prometu; 

2.) preizkušanje čistine in žigosanje, kemijske 
analize izdelkov iz zlata, srebra in platine; 

3.) nadziranje meril, merilnih priprav, steklenic 
in posod kakor tudi sodov, ki se rabijo v javnem 
prometu; 

4.) nadziranje obratov, ki se bavijo s proizva
janjem ali prodajanjem izdelkov iz zlata, srebra in 
platine; 

5.) nadziranje kontrol mer v njih območju; in 
6.) obveščanje prizadetih strank o vsem, kar se 

nanaša na kontroliranje meril in dragocenih kovin. 

Člen 5. 
Kontrole mer in dragocenih kovin pregledujejo 

in žigosajo prvič in občasno izmed meril in merilnih 
priprav, ki se rabijo v javnem prometu, naslednje 
vrste meril: dolžinska, debelinska in površinska me
rila in merilno priprave tekočin in suhih snovi, sode, 
stekJenice in posode, uteži, tehtnice, taksametre, 
plinomere in vodomere. 

Po potrebi sme naročiti osrednja uprava za mere 
in dragocene kovine kontrolam mer in dragocenih 
kovin, naj pregledujejo in žigosajo tudi ostale vrste 
meril in merilnih priprav. 

Člen 6. 
Kontrole mer in dragocenih kovin morajo pre

gledovati prvi« kakor tudi občasno merila in pre
izkušati čistino izdelkov iz zlata, srebra in platine 
po posebnih naredbah,' pravilih in navodilih, ki^ se 
izdado za izvrševanje zakona o merah, njih rabi v 
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi kakor tudi 
zakona o kontroliranju čistine izdelkov, iz zlate, sre
bra in platine. 

Vsako samovoljno opravilo organov urada, ki bi 
nasprotovalo izdanim naredbam, se kaznuje disci
plinski ali pa, ce so se z njim prekršile odredbe 
kazenskega zakona, tudi kazenski. 

Člen 7. 
Za uradovalnico, kjer se pregledujejo in žigosajo 

merila in preizkuša čistina dragocenih kovin, se sma
trajo oni prostori, kamor lahko vsakdo postavi svoje 
stvari, da se pregledajo in ožigosajo. 

Poleg stalnih uradovalnic se ustanavljajo za ob
časno pregledovanje in žigosanje meril v določenih 
središčih, po potrebi pa tudi na sedežu kontrole mer 
in dragocenih kovin, začasne uradovalnice. 

Stalna uradovalnica za kontrolo mer in drago-
oenih kovin mora biti oznamenovana; zunaj z vid
nim znakom. 

Člen 8. 
Merila (nova in popravljena) in sodi se pregledu

jejo in žigosajo, čistina se preizkuša in izdelki iz 
zlata, srebra in platine so žigosajo prvič vedno v 
uradnih prostorih. 

Na zahtevo stranke se smejo pregledati in ožigo
sati merila, če to zahteva tehnična potreba, tudi na 
licu mesta izven uradnih prostorov. 

Čistina izdelkov iz zlata, srebra in platine se sme 
preizkušati in ti izdelki se smejo žigosati izven urad
nih prostorov samo na licitacijah v zastavljalnicah 
in podobnih napravah, toda samo, če ne bi bilo mo
goče stvari, ki se prodajajo, postaviti v urad. 

Člen 9. 
Merila se pregledujejo in žigosajo občasno na 

aedežu urada kakor tudi v določenih središčih, kjer 
morajo biti po odobrenem delovnem programu na
stanjene pristojne kontrole mer in dragocenih kovin. 
Delovne programe za občasno pregledovanje meril 
predloži urad hajkesneje do konca meseca januarja 
vsakega leta v odobritev osrednji upravi za mere 
in dragocene kovine. 

Prostore za uradno poslovanje ob pregledovanju 
to žigosanju meril v središčih in potrebno postrežni-
Itvo daje brezplačno na razpolago dotična občina. 

Sodi se pregledujejo in žigosajo občasno samo v 
prostorih, kjer ima urad stalni sedež. 

Na zahtevo stranke se smejo pregledovati merila 
ali sodi občasno, če je treba, na licu mesta izven 
«talnih ali začasnih prostorov urada. 

Člen 10. 

Ce se vrši pregledovanje in žigosanje izven stal
nih ali začasnih uradnih prostorov, morajo dati 
stranke, ako je treba, uradniku na razpolago prostor, 
primeren za poslovanje, in potrežništvo, lastniki mo-
stovnih tehtnic pa potrebno težo v ustrezni obliki. 

Stranka, ki je zahtevala odhod na lice mesta, trpi 
tudi stroške za prenos priprav, potrebnih za delo, 
nadalje uradnikove eventualne potne stroške. 

Člen 11. 

Kontrole mer in dragocenih kovin vodijo posebne 
registre o izvršenih pregledih meril, merilnih pri
prav, steklenic in posod kakor tudi sodov in o iz
vršenih preizkusih čistino izdelkov iz zlata, srebra 
in platine. 

0 svojem poslovanju ob pregledovanju in žigo
sanju v enem letu morajo predložiti osrednji upravi 
za mere in dragocene kovine letno poročilo najkes-
neje do konca meseca januarja prihodnjega leta. 

Člen 12. 
Kontrole mer in dragocenih kovin vodijo, vsaka 

za svoje območje, register o imetnikih meril, meril
nih priprav, steklenic in posod kakor tudi sodov in 
register o vseh proizvajalcih in prodajalcih izdelkov 
iz zlata, srebra in platine, javnih in privatnih za
stavljalnicah, dražbenih zavodih, komisionarjih in 
vobče napravah, ki se bavijo z licitacijo izdelkov iz 
dragocenih kovin. 

Člen 13. 
Državna oblastva in naprave, ki so pristojne, do

voljevati obrate (obrte), obveščajo tudi pristojne 
kontrole mer in dragocenih kovin o začetku ali pre
stanku svojega poslovanja. 

Ko se zbirajo podatki o lastnikih meril, merilnih 
priprav, steklenic in posod in sodov, morajo sodelo
vati tudi občinska oblastva, če se obrnejo zaradi tega 
nanje kontrole mer in dragocenih kovin. 

Člen 14. 
Merila, merilne priprave, steklenice, posode in 

sodi, ki se rabijo v javnem prometu, se nadzirajo 
nenadoma in, če je mogoče, takrat, ko so merila v 
rabi. 

Obrati, ki .se bavijo s proizvajanjem ali proda
janjem izdelkov iz zlata, srebra ali platine, se mo
rajo pregledovati praviloma samo ob času, ko so po 
veljavnih predpisih odprti. Izven tega časa jih je do
pustno pregledovati samo, kadar je neizogibno treba, 
da se prepreči ali razkrije drzna kršitev zakona. 

Nadzorstvo se mora vršiti tako, da ne izvirajo iz 
njega lastnikom meril ali obratov nikakršne nepri
jetnosti. 

Navodila za izvrševanje nadzorstva nad obrati, 
ki se bavijo s proizvajanjem ali prodajanjem izdel
kov iz zlata, srebra in platine, predpiše minister za 
trgovino in industrijo; navodila za izvrševanje nad
zorstva nad merili pa predpiše minister za trgovino 
in industrijo sporazumno z ministrom za notranje 
posle, odnosno z ministrom za finance. 

Člen 15. 
Ce se ugotove ob izvrševanju nadzorstva kazniva 

dejanja, se mora predložiti o tem prijava onemu ob-
lastvu (sodnemu ali policijskemu [političnemu]), ki 
je pristojno za postopanje glede takih kaznivih 
dejanj. 

Prijavi jo treba priložiti zapisnik o dejanskem 
stanju in, eventualno, konfiscirana merila. Ce gre za 
dejanja, kazniva po zakonu o kontroliranju čistine 
izdelkov iz zlata, srebra in platine, ostanejo kon
fiscirani izdelki v uradu, dokler ni spor dokončan. 

Člen 18. 
Kontrole mer in dragocenih kovin pregledujejo 

poslovanje pri svojih podrejenih kontrolah- sodov 
enkrat, če pa je treba, tudi večkrat. 

0 izvršenem pregledu se sestavi zapisnik, ki se 
predloži s poročilom vred osrednji upravi za mer« 
in dragocene kovine. 

Člen 19. 

Kontrole mer in dragocenih kovin morajo ob
veščati stranke in občinstvo, ki se obračajo nanje, 
glede odredb zakona o merah, njih rabi v javnem 

I prometu in nadzorstvu nad njimi kakor tudi glede 
zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, 
srebra in platine in glede naredb in pravilnikov, iz
danih na podstavi teh zakonov. 

Če j© treba, morajo napotiti stranke, naj se obr
nejo zaradi nadaljnjih obvestil na osrednjo upravo 
za mere in dragocene kovine. 

Tehnična oprema. 

Člen 20. 

Tehnična oprema kontrol mer in dragocenih ko
vin je sestavljena iz priprav in potrebščin za pra
vilno pregledovanje in žigosanje vseh vrst meril, 
ki spadajo v njih pristojnost, kakor tudi za kontro
liranje čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

S kakšno tehnično opremo je treba zalagati ura
de, določa osrednja uprava za mere in dragocene 
kovine. 

Razmerje med uradom in osrednjo upravo za mere 
in dragocene kovine, uradno občevanje z oblaetvi in 

s privatnimi osebami; uradne ure. 

Člen 21. 
Kontrole mer in dragocenih kovin so podrejeni 

organi osrednje uprave za mere in dragocene kovine 
ter so pod njenim neposrednjim nadzorstvom; urad
na naročila in navodila za poslovanje dobivajo od 
te uprave. 

Z ministrstvi dopisujejo samo po osrednji upravi; 
z ostalimi državnimi aH samoupravnimi oblaetvi in 
uradi in s privatnimi strankami pa opravljajo svojo 
korespondenco neposredno. 

Člen 16. 
Na zahtevo sodnih ali policijskih (političnih) ob-

lastev morajo odposlati kontrole mer in dragocenih 
kovin strokovnjaka. 

Ce gre za pričanje glede sodov, sme delegirati 
urad uradnika pri podrejenih kontrolah sodov. 

Eventualne potne stroške in dnevnice odrejenega 
uradnika-strokovnjaka trpi ono oblastvo, ki ga je 
zahtevalo. 

Člen 17. 
Nadzorstvo kontrol mer in dragocenih kovin nad 

kontrolami sodov obseza: 
1.) pregledovanje celokupnega administrativnega 

poslovanja; 
2.) kontrolo nad postopanjem ob pregledovanju 

in žigosanju sodov in nad pravilnim uporabljanjem 
žigov urada; 

3.) pregledovanje prostorov, priprav in instru
mentov. 

Člen 22. 

Uradne ure pri kontrolah mer in dragocenih kovin 
so iste kakor pri ostalih državnih uradih na njih 

j sedežu. Zaradi orientacije občinstva jih je treba na-
I biti na prostorih urada. Po izkazani potrebi sme do-
I ločiti osrednja uprava za mere in dragocene kovine 
i tudi drugačne uradne ure, vpoštevaje pri tem obče 
J predpise glede njih trajanja. 

Ce kdaj pri uradih, ki imajo samo enega urad
nika, ne more biti določenih uradnih ur, ker je urad
nik odsoten po uradnem poslu, ali iz drugega raz
loga, je treba naznaniti interesentom z opozorilom 
na uradnih prostorih, kdaj se zopet začne poslovanje 
v uradu. 

Uradi z več uradniki morajo urediti svoja uradna 
potovanja in vsa opravila izven uradnih prostorov po 
možnosti tako, da je en uradnik stalno v uradu. 

Ko se občasno pregledujejo in žigosajo merila, 
se določijo uradne ure pri odobritvi delovnega pro
grama. 

Oskrbovanje denarja in imovine. 

Člen 23. 
Kontrole mer in dragocenih kovin ne smejo spre

jemati kot žigovino za merila in preizkušanje čistine 
dragocenih kovin od strank gotovine ali drugih 
vrednot. 

Odmerjeno žigovino polagajo stranke na čekovni 
račun poštne hranilnice. 

Odredbe o oskrbovanju plačane žigovine, depo
zitov v gotovini in ostale imovine pri kontrolah mer 
in dragocenih kovin se predpišejo s posebnim pra
vilnikom in z navodili. 

Žigi. 

Člen 24. 
Žige za žigosanje meril in izdelkov iz zlata, sre

bra in platine daje kontrolam mer in dragocenih 
kovin v rabo osrednja uprava za mere in dragocene 
kovine. Vsak urad mora imeti svojo redno številko 
žiga, ki jo đoloči osrednja uprava za mere in drago
cene kovine. 

Prejete žige hrani šef urada ter jih daje po po
trebi uradnikom v uradno rabo. Vsak uradnik mora, 
ko je izvršil žigosanje, žige takoj vrniti šefu urada. 

j i ' l i ' j ' j r j i r f i n . .-»«LÌ)-W»MML eZ.h: 
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Če se žig zbog uporabljanja pokvari, mora po
skrbeti šef urada. <la se vrne osrednji upravi za mere 
in dragocene kovine in zamenja za novega. 

Šef-urada in podrejeno osebje morajo kar naj-
skrbuoje hraniti poverjene žige. Odgovorni so za 
škode, ki utegnejo nastati s tem, da se žigi poraz-
gube ali da pridejo v roke neupravičenim osebam. 

Vrsto in število žigov, ki jih je dajati v rabo po-
ediuim kontrolam mer in dragocenih .kovin, določi 
osrednja uprava. 

Stalne in občasne ekspoziture. 

Člen 25. 
stalne m občasne ekspoziture kontrol mer in 

dragocenih kovin so otvarjajo pri industrijskih pod
jetjih, ki izdelujejo merila in merilne priprave, ste
klenice in posode ali sode ali vobče stvari, ki so 
zavezane pregledovanju in žigosanju. Otvorijo se 
tudi lahko pri podjetjih, ki rabijo pri obratovanju 
ožigosana meriLa. kakor tudi ožigosane merilne pri
pravo, steklenice in posode v večjih količinah. 

Člen 26. 

Stalne ekspoziture, ki niso na sedežu kontrole 
mer in dragocenih kovin, so pod upravo in nadzor
stvom osrednje uprave za mere in dragocene ko
vine; uradna naročila in navodila za poslovanje do
bivajo neposredno od te uprave. 

stalne ekspoziture, ki so na sedežu kontrole mer 
in dragocenih kovin, in vse občasne ekspoziture so 
pod upravo in nadzorstvom onih uradov, v katerih 
območju so postavljene. 

0 ekspoziturah, ki so na sedežu kontrole sodov 
in pri katerih se pregledujejo in žigosajo samo sodi, 
se določa zdaj pa zdaj, pod čigavo upravo in nad
zorstvo spadajo. 

Člen 27. 

Ekspoziture kontrol mer in dragocenih kovin 
smejo pregledovati in žigosati samo izdelke onih 
podjetij, na katerih prošnjo so bile ustanovljene. 

Člen 28. 
Starna ali občasna ekspozitura sme začeti s po

slovanjem; 
1.) če dovoli njeno otvoritev minister za trgovino 

in industrijo; 
2.) če da podjetje, ki je zahtevalo otvoritev eks

poziture, brezplačno na razpolago primerne prostore 
za poslovanje in potrebno postrežništvo ter se za
veže, povrniti vse stroške za vzdrževanje ekspozi
ture in nabavo vse tehnične opreme, potrebne za 
jK)slovanje. 

Ali so prostori, ki so se dali na razpolago, pri
merni za poslovanje, ugotovi osrednja uprava za 
mere in dragocene kovine. 

Ostale pogoje za dovolitev ekspoziture določa 
zdaj pa zdaj minister za trgovino in industrijo, ko 
se rešujejo vložene prošnja 

872 

Člen 32. 
Kontroli mer in dragocenih kovin načeluje šef, 

ki se odredi izmed osebja dotičnega urada. Pod
rejeno mu je vse osebje urada. 

Ce je iz urada odsoten, ga nadomešča v dolžnosti 
po činu najstarejši uradnik. 

Za šefe so izbirajo samo uradniki glavnih skupin, 
izvzemši sedanje uradnike z inšpektorskim zvanjem. 

Clon 33. 

Osebje pri kontroli mer in dragocenih kovin mora 
točno in vestno izpolnjevati posle, ki spadajo v pod
ročje urada, kakor tudi narodbe nadrejenih oblastev. 

| Kemiki in kontrolorji mer morajo opravljati vse 
j posle urada. Žigosači pregledujejo in žigosajo sode, 
i nadalje žigosajo merila in izdelke iz zlata, srebra in 
platine, če se pokaže potreba, sme poveriti šef urada 
žigosačein tudi preizkušanje čistine izdelkov iz dra
gocenih kovin. Žigosači no smejo pregledovati meril 
in merilnih priprav. 

Člen 34. 

Šefi oskrbujejo denar in imovino urada sami ali 
odrede izmed uradnikov urada odgovorne oskrbo
valce, skrbe za točno, hitro in vestno opravljanje 
poslov kakor tudi za to, da se vzdržujejo prostori 
in vsa oprema urada v čistem in Tednem stanju. 

Če se na pripravah kaj pokvari ali izneredi, mo
rajo, ako tega ne morejo ali no smejo popraviti 'sami, 
takoj poslati poročilo osrednji upravi. 

Za hranjenje žigov urada (člen 24.) in strogo za-
računljivih obrazcev ne sme odrediti šef odgovor
nega oskrbovalca razen v primeru, omenjenem v 
členu 36. te uredbe. 

Letnik X. 

Člen 35. 
Šefi uradov in podrejeno osebje smejo oditi po 

privatnom poslu iz službenega kraja največ trikrat 
na leto za tri dni. Za daljše odsotstvo po privatnem 
poslu ali za bolovanje morajo imeti dovolitev pri
stojnega organa. 

Ce je šef bolan ali če je kako drugače zadržan, 
opravljati dolžnost, se mora to takoj sporočiti osred
nji upravi za mere in dragocene kovine. 

Člen 36. 
Če je šef bolan, odsoten ali če vobče za dlje časa 

odide iz urada, mora izročiti, vse stvari, žige, ob-
! razce itd., kar mu jih je poverjenih v oskrbovanje, 
na zapisnik svojemu namestniku. 

Zapisnik o izročitvi se shrani v arhiv urada. 

Člen 37. 

Podrejeno osebje sme oditi, tudi v uradnem 
poslu, iz urada samo s šefovo dovolitvijo. 

Člen 29. 
Ko se dovoljujejo ekspoziture, odredi osrednja 

uprava za mero in dragocene kovine: 
1.) kakšno tehnično opremo mora imeti ekspozi

tura; 
2.) katere stvari te opreme sme rabiti zaradi kon

trole svojih proizvodov tudi podjetje in katere se 
morajo hraniti pod ključem ter jih sme rabiti samo 
uradnik pristojne kontrole mer in dragocenih kovin. 

Osebje in njegove dolžnosti. 

Člen 30. 
Vsaka kontrola mer in dragocenih kovin ima po

trebno število kontrolorjev mer, žigosačev, služite-
Ijev, po potrebi pa tudi kemikov. Za opravljanje 
pisarniških poslov se smejo postavljati tudi zvanič-
niki ali dnevničarji. 

Glede uradnega razmerja osebja veljajo odredbe 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih. 

Člen 31. 
Kemiki so uradniki I. kategorije, kontrolorji mer 

II. kategorije, žigosači pa uradniki Ш. kategorije. 
Za kemike se sprejemajo samo osebe z dovršeno 

tehnično fakulteto (diplomirani inženjerji kemije), za 
kontrolorje mer pa z dovršeno srednjo tehnično šolo 
strojne stroke. 

Žigosači smejo biti osebe s šolsko izobrazbo, ki 
se priznava za Ш. kategorijo. Prvenstveno se jem
ljejo v poštev osebe z dovršeno nižjo rudarsko šolo 
ali zlatarski mojstri s šolsko izobrazbo za Ш. kate
gorijo. 

Člen 38. 

Odsotstva do treh dni dovoljuje v mejah člena 35. 
te uredbe šef urada. Taka odsotstva sme dovoljevati 
tudi osebju pri podrejenih kontrolah sodov. 

Vsako odsotstvo, ki ga dovoli šef urada, je treba 
takoj sporočiti osrednji upravi 

Več nego trikrat na leto sme dovoljevati šef 
UTada odsotstva do treh dni samo v izjemnih pri
merih; vendar pa mora predložiti o vsakem takem 
primeru osrednji upravi poročilo zaradi naknadne 
odobritve. 

Arhiv. 

Člen 39. 
Vsi vloženi ali uradoma sestavljeni akti se mo

rajo vpisati v vložni zapisnik. 
V vložni zapisnik se vpiše vsebina akta, kako je 

bil rešen in kdo je bil obveščen o rešitvi. 
Na aktu je treba označiti dan vpisa in številko 

vložnega zapisnika. 
Člen 40. 

Akti se morajo reševati po možnosti na dan pre
jema; če to ne bi bilo mogoče, se rešujejo po redu 
prejema. 

Rešitve in poročila kontrol mer in dragocenih 
kovin je treba opremiti s številko vložnega zapis
nika, z datumom rešitve, s podpisom šefa urada aH 
njegovega namestnika in s pečatom urada. 

Ölen 41. 
Navodilo o oskrbovanju arhiva predpiše osred

nja uprava za mere in dragocene kovine. 

Končne in prehodne odredbe. 

' Člen 42. 

Pritožbe zoper odloke kontrol mer in dragocenih 
kovin pretresa osrednja uprava za mere in dragocene 

kovine. Vsaka taka pritožba se vroči onemu uradu, 
ki je izdal odlok, v petnajstih dnoh od dne, ko je 
bil odlok prejet. 

V odloku kontrolo mer in dragocenih kovin moia 
biti naveden rok, do katerega se sme pritožba vložiti. 

Člen 43. 
Organi upravnih oblastev morajo dajati kontroli 

mer in dragocenih kovin in njenim uslužbencem po
trebno pomoč, kadar se, izvrševajc kontrolno službo, 
zaradi tega »bračajo nanje. 

Člen 44. 

Vse obrazce in tiskovine, ki jih potrebujejo kon
trole mer in dragocenih kovin za poslovanje, pred
pisuje osrednja uprava za mero in dragocene kovine. 
Ta jih tudi zalaga z njimi. , 

Člen 45. 

Preizkušanje čistine in žigosanje izdelkov iz zlata, 
srebra in platine, se vrši za sedaj samo pri kontrolah 
mer in dragocenih kovin v Beogradu, Zagrebu, Ljub
ljani, Celju, Sarajevu, Splitu, Skoplju, Su bo tiči. Ko
toru, Mostaru, Biinjiluki in Tuzli. 

Člen 46. 

Izdelki iz zlata, srebra in platine, uvoženi iz ino
zemstva, se sprejemajo v preizkušanje čistine in v 
žigosanje samo pri uradih v Beogradu, Zagrebu, 
Ljubljani in Sarajevu. 

Ostali uradi, našteti v predhodnem členu, spre
jemajo v preizkušanje in žigosanje samo domače 
izdelke iz zlata, srebra in platine. 

Kemijske analize zlata, srebra in platine se iz
vršujejo praviloma samo pri uradih, ki jim je po
verjeno preizkušanje čistine in žigosanje inozemskih 
izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

Če se pokaže potreba, sme poveriti osrednja 
uprava za mere in dragocene kovine kemijske ana
lize tudi ostalim uradom. 

Člen 47. 

V pristojnost kontrolo mer in dragocenih kovin 
v Celju spada samo preizkušanje čistine in žigosanje 
domačih izdelkov iz zlata, srebra in platine kakor 
tudi pregledovanje in žigosanje sodov. 

Člen 48. 

Dokler no bodo vse kontrolo mer in dragocenih 
kovin,^ naštete v prednjem členu 2., založene z opre
mo, ki je potrebna za preizkušanje čistine in žigo
sanje izdelkov iz zlata, srebra in platine, opravljajo 
posle po točkah 2.) in 4.) člena 4. te uredbo: 

v območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Nišu in Zemunu: urad v Beogradu; 

v območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Osijeku, Varaždinu in na Sušaku: urad v Zagrebu; 

v območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Novem Sadu in Velikem Вескетеки: urad v Subotici; 

v območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Mariboru: urad v Ljubljani; 

v območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Dubrovniku: urad v Splitu. 

Člen 49. 

Za izvrševanje občasnih pregledov in žigosanje 
sodov in za nadzorstvo nad njimi se ustanavljajo ob
močja za kontrole mer in dragocenih kovin tako-le: 

za kontrolo mer in dragocenih kovin v Beogradu, 
Nišu, Skoplju, Kotoru, Dubrovniku, Mostaru, Tuzli 
in Banjiluki: območje, določeno v členu 2. te uredbe; 

za kontrolo mer in dragocenih kovin v Ljubljani: 
vse območje mesta Ljubljane in političnega sreza 
ljubljanskega; 

za kontrolo mer in dragocenih 'kovin v Mariboru; 
območje mesta Maribora; 

za kontrolo mer in dragocenih kovin v Sarajevu; 
območje sarajevske oblasti in političnih srezov: pri-
bojskega, mileševskega in plevljanskega iz užiške 
oblasti; 

zâ  kontrolo mer in dragocenih .kovin v Splitu: 
območje političnih srezov: sinjskega, imotskega, bra-
škega, livanjskega, glamoškega in tomislavgrajskega. 

Osrednja uprava za mere in dragoceno kovine 
sme poveriti kontrolam mer in dragocenih kovin 
prvo in občasno pregledovanje sodov in nadzorstvo 
nad njimi tudi izven spredaj določenih območij. 

Člen 50. 
Kontrole mer in dragocenih kovin v Beogradu, 

Nišu, Skoplju, Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, na Su
šaku, v Zemunu, Novem Sadu, Subotici in Velikem 
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Bečkereku začno pregledovati in žigosati sode, ko 
bodo založene z opremo, potrebno v ta namen. 

Ölen 51. 

Kontrola mer in dragocenih kovin v Nišu začne 
poslovati dne 1. julija 1929. Do tega časa opravlja 
njeno poslovanje, urad v Beogradu. 

Kontrola mer in dragocenih kovin v Vršcu se z 
dnem 1. julija 1929. ukine. 

Preizkušanje čistine in žigosanje izdelkov iz zlata, 
srebra in platine, uvoženili iz inozemstva, se vrši 
pri kontroli mer in dragocenih kovin v Splitu do 
dne 31. marca 1929. 

Ölen 52. 

Vse stalne in občasne ekspoziture kontrol mer in 
dragocenih kovin, ki so bile dovoljene, preden stopi 
U uredba v veljavo, se ukinejo z dnem 1. julija 1929. 

Ponovna otvoritev teh ekspozitur se dovoli samo, 
če izpolnjujejo dotična podjetja pogoje, predpisane 
s to uredbo. 

Člen 53. 

Šef kontrole mer in dragocenih kovin v Sarajevu 
nadzira kontrole mer in dragocenih kovin v Mostara, 
Banjiluki, Tuzli, Splitu, Dubrovniku in Kotoru in 
vse ekspoziture in kontrole sodov v tem območju. 

Navodilo o tem predpiše osrednja uprava za mere 
in dragocene 'kovine. 

Ölen 54. 

Kontrolorji mer. ki so bili do dne, ko stopi ta 
uredba v veljavo, sprejeti v službo, pa bi jim služba 
prestala zaradi odsluževanja vojaškega roka, se 
sinejo postaviti iznova, ne glede na odredbo pred
njega člena 31., s katerim se zahteva specialna šol
ska izobrazba. 

Ölen 55. 

Navodila za izvrševanje te uredbe izdaja osred
nja uprava za mere in dragocene kovine. 

Ölen 56. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem 1. januarja 

1929., ko se prej razglasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 29. novembra 1928.; 

št. 1803. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

417. 
Na podstavi členov 1:, 2., 3. in 9. zakonov o 

osrednji Upravi za mere in dragocene kovine, o kon
trolah mer in dragocenih kovin in o kontroli sodov, 
nadalje členov 22., 32., 47. in 48. zakona o merah, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi 
predpisujem . . 

Uredbo 
o ureditvi, področju in območju kontrol 

sodov.* 
Naziv. 

Ölen 1. 
Za pregledovanje in žigosanje sodov se ustanav

ljajo kontrole sodov. 
Naziv teh uradov je: «Kontrola sodov v 

(naziv sedeža)» (Kontrola buradi u ). 

Sedeži uradov in njih območje. 

Ölen 2. 

Sedeži kontrol sodov in njih območje se določajo 
tako-le: 

V območju kontrol mer in dragocenih kovin v 
Ljubljani: 

1.) v B r e ž i c a h za politični srez brežiški; 
2.) v K a m n i k u za politični srez kamniški; 
3.) v K o č e v j u za politični srez kočevski; 
4.) v K r a n j u za politična sreza: kranjski in 

radovljiški; 
5.) v K r š k e m za politični srez krški; 
6.) v L i t i j i za politični srez litijski; 
7.) v N o v e m m e s t u za politični srez novo

meški; 
8.) na R a k e k u za politični srez logaški; 
9.) v Č r n o m l j u za politični srez črnomaljski. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 22. decembra 1928., št. 298ACVII. 

V območju kontrol mer in dragocenih kovin v 
Mariboru : 

10.) v K o n j i c a h za politični srez konjiški; 
11.) v L j u t o m e r u in G o r n j i R a d g o n i za 

politične srezc: ljutomerski, murskosoboški in dolnje-
lendavski; 

12.) v P t u j u , B o r l u in O r m o ž u za mesto 
Ptuj in politični srez ptujski; 

13.) v R o g a t c u in K o z j e m za politični srez 
šmarski; 

14.) v S l o v e n s k i B i s t r i c i za politični srez 
mariborski-desni breg; 

15.) v; SI o v e n j g r a d c u jn ' Š o š t a n j u za 
politične sreze: slovenjgraški, dravograjski in gor-
njegrajski; 

16.) pri S v. L e n a r t u za politični srez maribor
ski-] evi breg. 

V območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Splitu : 

17.) v Š i b e n i k u za politična sreza: gradaški 
in donjolapaški i« primorsko-krajiške oblasti in za 
politične srezc: benkovški, biograjski, kninski, pra
ški (izvzomši občine: Novaljo. Pag, Rab in Silbo) in 

! šiboniški iz splitske oblasti; 
18.) v V i s u za občini: Vis in Komižo političnega 

sreza livarskega; 
19.) v J e l š i za občine: Bogomolje. Vrbavsko, 

Jelšo, Stari grad, Sučuraj in Hvar političnega sreza 
livarskega. 

V območju kontrole mer in dragocenih kovin v 
Sarajevu: 

20.) v T r a v n i k u : za politične sreze: bugojan
ski, jajški, mrkonjiegrajski in travniški; 

21.) v Z e n i c i za politična sreza zeniški in žep-
čanski. 

V območju kontrole mer in dragocenih kovin na 
Sušaku : 

22.) v K r k u za politični srez krški. 

Ölen 3. 
Kontrole sodov smejo opravljati izven svojega 

območja, določenega v prednjem členu 2., uradne 
posle samo s predhodno dovolitvijo osrednje uprave 
za mere in dragocene kovine. 

Ölen 4. 
Kontrole sodov imajo to-le področje: 1.) prvo in 

občasno pregledovanje sodov, v katerih se proda
jajo vino, pivo, špirit in druge alkoholno pijače, in 
2.) nadziranje teh sodov. 

Gen 5. 

Kontrola sodov pregleduje prvič in občasno sode 
po posebnih naredbah, pravilih in navodilih, ki se iz-
dado za izvrševanje zakona o merah, njih rabi v 
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi. 

Vsako samovoljno opravilo organov urada, ki bi 
nasprotovalo izdanim naredbam, se kaznuje disci
plinski ali pa, če so se z njimi prekršile odredbe ka
zenskega zakona, tudi kazenski. 

Člen 6. 

Za uradovalnico, kjer se pregledujejo in žigosajo 
sodi, se smatrajo oni prostori, kamor lahko vsakdo 
postavi svoj sod, da se pregleda in ožigosa. 

Poleg stalnih uradovalnic se smejo ustanavljati 
z odobritvijo ministra za trgovino in industrijo tudi 
občasno uradovalnice za občasno pregledovanje in 
žigosanje sodov. 

Stalna uradovalnica za kontrolo sodov mora biti 
oznamenovana zunaj z vidnim znakom. 

Člen 7. 
Prvič in občasno se pregledujejo in žigosajo sodi 

redno v uradnih prostorih. 
Na zahtevo stranke se smejo pregledovati in žigo

sati sodi, če je treba, tudi na licu mesta izven urad
nih prostorov. 

Člen 8. 
Če se pregledujejo* in žigosajo sodi izven uradnih 

prostorov, morajo dati stranke, ako je treba, urad
niku na razpolago primeren prostor in postrežništvo 
kakor tudi ostala sredstva, potrebna za poslovanje. 

Stranka, ki je zahtevala odhod na lice mesta, trpi 
tudi stroške za prenos priprav, potrebnih za delo, 
nadalje urednikove eventualne potne stroške. 

Člen 9. 
Kontrole sodov vodijo posebne registre o izvrše

nih pregledih sodov. 
O svojem poslovanju ob pregledovanju in žigo

sanju v enem letu morajo predložiti osrednji upravi 

za mere in dragocene kovine letno poročilo najkes-
neje do konca meseca januarja prihodnjega leta. 

Člen 10. 

Kontrole sodov vodijo, veaka za svoje območje, 
register o lastnikih sodov. 

Podatke o tem jim pošilja pristojna kontrola mer 
in dragocenih kovin po prejetih prijavah obratov 
(obrtov) in podatkih, prejetih od občinskih oblastev. 

Člen 11. 

Sodi. v katerih se prodajajo vino, pivo, špirit in 
druge alkoholne pijače, se nadzirajo nenadoma in, 
če je mogoče, takrat, ko so v rabi. 

Nadzorstvo se mora vršiti tako, da ne izvirajo iz 
njega lastniku nikakršne neprijetnosti. 

Člen 12. 
Če ft1 ugotove ob izvrševanju nadzorstva kazniva 

dejanja, se mora predložiti o tem poročilo pristojni 
kontroli mer in dragocenih kovin zaradi nadaljnjega 
postopanja. 

Člen 13. 
Navodila za izvrševanje nadzorstva predpiše mi

nister za trgovino jn industrijo sporazumno z mini
strom za notranje posle. 

Člen 14. 

Kontrole sodov morajo obveščati stranke in ob
činstvo, ki se obračajo nanje, glede zakonskih od
redb, ki se nanašajo na žigosanje sodov, kakor tudi 
glede izdanih naredb, pravilnikov in navodil. Če je 
treba, napotijo stranke, naj se obrnejo zaradi nadalj
njih obvestil na pristojno kontrolo mer ri dragocenih 
kovin. 

Razmerje med uradi in kontrolami mer in dragocenih 
kovin, uradno občevanje z osrednjo upravo za mere 
in dragocene kovine, z ostalimi oblastvi in s privat

nimi osebami; uradne ure. 

Člen 15. 
Kontrole sodov so podrejeni organi osrednje 

uprave za mere in dragocene kovine, neposredno 
pa jih nadzirajo pristojne kontrole mer in dragocenih 
kovin; uradna naročila in navodila za poslovanje 
dobivaju od nadrejene kontrole mer in dragocenih 
kovin. 

Z osrednjo upravo dopisujejo samo po pristojni 
kontroli mer in dragocenih kovin; z ostalimi držav
nimi ali samoupravnimi organi v svojem območju in 
z ostalimi privatnimi strankami pa opravljajo kore
spondenco neposredno. 

Člen 16. 
Uradne ure predpiše kontrolam sodov osrednja 

uprava za mere in dragocene kovine, vpoštevaj.' 
obče predpise glede njih trajanja. 

Po krajevnih razmerah se sme dovoliti, da ome
juje kontrola sodov poslovanje samo na izvestr.e 
dni v tednu ali mesecu. 

Če kdaj ne more biti določenih uradnih ur, k?, 
je uradnik odsoten po uradnem poslu, ali iz drugega 
razloga, je treba naznaniti interesentom z opozorilom 
na uradnih prostorih, kdaj se zopet začne uradno 
poslovanje. 

Oskrbovanje denarja in imovine. 

Člen 17. 

Kontrole sodov ne smejo sprejemati kot žigovino 
za sode od strank gotovine ali drugih vrednot. 

Odmerjeno žigovino polagajo stranke na čekovni 
račun poštne hranilnice. 

Odredbe o oskrbovanju denarja in imovine pri 
kontrolah sodov se predpišejo s posebnim pravilni
kom in z navodili. 

Prostori in tehnična oprema. 

Člen 18. 
Prostore, potrebne kontrolam sodov za poslo

vanje, morajo dati brezplačno občine, v katerih se 
ustanove ti uradi. 

Ali so prostori, ki so se dali na razpolago, pri
merni za poslovanje, ugotovi osrednja uprava za 
mere in dragocene kovine, ki sme prenesti to pra
vico zdaj pa zdaj tudi na kontrole mer in drago
cenih kovin. 

Člen 19. 

Tehnično opremo za kontrole sodov določi osred
nja uprava za mere in dragocene kovine. 
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Clou 20. 

'Žige za žigosanje sodov daje kontrolam sodov 
osrednja uprava za nu»ro in dragocene kovino. Vsak 
urad mora imeti svojo redno številko, ki jo določi 
osrednja upra\'a. 

Projeté žige hram' starejšina urada, ter jili daje 
po potrebi uradnikom v rabo. Vsak uradnik mora. 
k<i je izvršil žigosanje, žige takoj vrniti siarejšini 
urada. 

Če se žig zbog' uporabijanja pokvari, moia po-
skrlwti starej.šiua urada, da se vrne osrednji upravi 
za moro in dragocene kovine in zamenja za novica. 

Starejšina urada in podrejeno osebje morajo kar 
najskrhneje hraniti poverjene žige. Odgovorni so za 
šk(h.le. ki utegnejo nastati s t"in. da se žigi poraz-
gube ali da pridejo v roke neupravičenim osebam. 

Vrsto in število žigov, ki jih je dajati v rabo po-
edinim kontrolam sodov, določi osrednja uprava za 
m ero in dragocene kovine. ° 

\'sak urad mora voditi evidem-o o svojih žigih. 

Osebje in njegove dolžnosti. 

Člen 21. 

Kontrole sodov imajo potrebno število žigosačev, 
ki so lahko tudi pogodbeni uradniki aii. Г-е je treba, 
tudi služitelji. 

Pri kontrolah sodov se postavljajo praviloma 
samo pogodbeni uradniki. 

č e se [Kjkaže potreba, postaviti pri kontrola!) 
sodov žigosačo v svojstvu rednih državnih uradni
kov, veljajo zanje isti predpisi kakor za žigosačo pri 
kontrolah mer in dragocenih kovin. 

Za opravljaj] j o poslov pri kontrolah sodov z 
majhnim prometom se postavlja za veé uradov samo 
n i ž ig osa č. 

Člen 22. 

Kontroli si ulov načeluje starejšina. ki se odredi 
izmed osebja dotičnoga urada. Podrejeno mu je vse 
osebje urada. Ce.je iz urada odsoten, ga nadomešča 
po činu najstarejši uradnik. 

Člen 23. 

Osebje pri kontrolah sodov mora točno in vestno 
izpolnjevati vse pošlo, ki spadajo v področje urada, 
kakor tudi naredbe nadrejenih ohlasfev. 

CI en 24. 

Starejšine oskrbujejo denar in imovino urada, 
skrbe za točno, hitro in vestno opravljanje poslov 
kakor tudi za to. da se vzdržujejo prostori in vsa 
tehnična oprema v čistem in rednem stanju. 

Ce se na pripravah kaj pokvari ali izne.redi, mo
rajo, ako tega ne sinejo aH ne morejo popraviti sami, 
takoj predložiti poročilo pristojni kontroli mer in 
dragocenih kovin. 

Člen 25. 

Žigosaei smejo oditi po privatnom poslu iz služ-
ltei№gu kraja največ trikrat na leto za tri dni samo 
s predhodno dovolitvijo pristojne kontrole mer in 
dragocenih kovin. Za daljše odsotstvo po privatnem 
poslu ali za bolovanje morajo imeti dovolitev pri
stojnega organa. 

Co je kdo izmed osebja bolan ali če je kako dru
gače zadržan, opravljati dolžnost, se inora to takoj 
.sporočiti pristojni kontroli mer in dragocenih kovin. 

Člen 26. 

Ce je starejšina bolan, odsoten ali če vobče za 
dlje časa odide iz urada, mora izročiti vso stvari, 
žige. obrazce itd., kar mu jih je poverjenih v oskrbo
vanje, na zapisnik svojemu namestniku. 

Če se mu ne bi mogel poslati namestnik, se od
redi za vsak primer posebo. komu naj se izvrši iz
ročitev. 

Arhiv. 

Člen 27. 

Vsi vloženi ali uradoma sestavljeni akti se mo
rajo vpisati v vložni zapisnik. 

V vložni zapisnik se vpišo vsebina akta. kako je 
bil rešen in kdo je bil obveščen o rešitvi. 

Na aktu je treba označiti dan vpisa in številko 
vložnega zapisnika. 

Cleu 28. 

Akti se morajo reševati po možnosti na dan pre
jema; če to ne bi bilo mogoče, se rešujejo po redu 
prejema. 

Rešitve in poročila kontrole sodov je treba opre
miti s številko vložnega zapisnika, z datumom re

šitve, s podpisom starejšine urada ali njegovega na
mestnika in s pečatom urada. 

("len 29. 

Navodilo o oskrbovanju arhiva predpiše osrednja 
uprava za mere in dragocene kovine. 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen зо. 

Pritožile zoper kontrole sodov se vlagajo pri pri
stojni kontroli mer in dragocenih kovin. Če stranka 
ni zadovoljna z rešitvijo kontrole mer in dragocenih 
•kovin, sme vložiti pritožbo pri osrednji upravi za 
mere in dragocene kovine. 

Člen 31. 

Vso obrazce in tiskovine, ki jih potrebujejo kon
trole sodov za poslovanje, predpisuje osrednja upra
va za mere in dragocene kovine. 

Člen 32. 

V Hrvatski. Slavoniji. Banatu. Bački in Baranji 
opravljajo še nadalje vse posle, ki se nanašajo na 
pregledovanje in žigosanje sodov, sedanje kontrole 
sodov samoupravnih teles ("oblastne, mestne in ob
činske), dokler se ne prevzamejo v državno upravo. 

Člen 33.* 

Ta ured 
1929.. ko se 

V B e o i 

Člen 34. 

Da stopi v veljav« z dnem 1. januarja 
prej razglasi v «Službenih Novinah». 

r a d u. dne 29. novembra 1928.; št. 1804. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

418. 
Na podstavi členov 2D.. 21.. 22. in 25. zakona o 

merah, njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu 
nad njimi predpisujem 

Pravila 
o obliki, sestavi in načinu oznamenova-
nja sodov in o mejah njih točnosti.** 

Dopuščene velikosti in teže. 

Člen 1. 

Za prostornino navadnih sodov ni predpisana 
omejitev na število litrov. 

(Pivski sodi se sprejemajo v pregledovanje in ži
gosanje, če znaša njih prostornina 12-5. 25. 50, 100, 
200 ali 300 1. Za pivske sode s prostornino preko 
300 J tudi ne velja omejitev na izvostno število 
litrov. 

Glede teže navadnih in pivskih sodov se ne po
stavljajo nikakršne omejitve. 

Material. 

Člen 2. 

Za izdelovanje sodov se dopušča: 
les. kovina- in druge materije, ki so po jakosti 

Pri kovinskih in trpežnosti podobne lesu ali kovini 
sodih za tekočino., ki služijo za pijačo, morajo biti 
opremljeni vsi doli, .ki jih obliva tekočina, s primerno 
prevleko, tako da so. če se rabijo sodi pravilno, iz
ključene posledice, škodljive za zdravje. 

Oblika in izdelava. 

Člen 3. 

1.) Oblika površine plašča in površine dna pri 
sodih mora biti taka, da je izključeno nastajanje 
zračnih mehurčkov. 

Če ima površina plašča obliko valja, mora biti 
površina dna zunaj izbočena, odprtina za, iztakanje 
ali polnjenje pa mora stati sredi dna; če pa je po
vršina plašča zunaj izbočena, mora biti odprtina za 
iztakajije ali polnjenje na površini plašča. 

2.) Prostornino sodov omejuje spodnji rob od
prtine za iztakanje ali odprtine za polnjenje. Obe te 
odprtini' morata biti nameščeni ali prirejeni tako, 

* Ta člen navaja območja za samoupravne kon
trole sodov, omenjene v členu 32. Op. ur. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 26. decembra 1928., št. 301/XCVIII. I sta označeni prostornina in teža soda. 

da je sod docela poh), ko se tekočina dotakne, spod
njega robu odprtine. 

3.) Leseni sodi za pivo morajo biti znotraj osmo-
Ijeni. 

Oznamenovanje. 

Člen 4. 

1.) Prostornina sodov se označuje v litrih, in sicer 
ali z besedami ali pa s kratico 1.'teža v'kilogramih 
pa s kratico kg, pred katero se postavlja, znak T. 
Te označbi postavlja na sode kontrolni urad. Do
voljeno ni. opremljati sodov /. nikakršnimi nadalj
njimi označbami prostornine in teže, najsi hi se uje
male z uradnimi. 

2.) Označbi po prednji točki l.j se postavljala 
praviloma, na ene ali drugo dno; pri sodih, ki imajo 
na enem dnu oil prtino za iztakanje. pa se postavljata 
na to dno. Na kovinske sudo in na manjše sode iz 
lesa se smeta postavljati označili tudi na površino 
plašča tja. kjer sta med transportom zavarovani 
zoper poškodbo. 

3.j Kovinski sodi se morajo opremiti, če se označ
bi ne bi mogli postaviti neposredno na površino dna 
ali plašča, v ta namen s posebno kovinsko ploščico 
tako, da je ni mogoče sneti brez poškodbe uradnih 
žigov. 

Če se pritrdi kovinska ploščica s privarjanjem 
aM prikavanjoni. je treba zavarovati njeno zvezo s 
sodom s štirimi kapljami kositra. 

Kaplje kositra, ki sezajo z enim delom na povr
šino soda. z drugim pa na kovinsko ploščico, so mo
rajo trdno držati površine ploščice in soda ter mo
rajo biti porazdeljene tako. da sta črti. ki vezeta 
nasproti stoječi dve kaplji, navpični druga na drugo. 

4.) Pri sodih iz lesa se postavljata označbi pra
viloma na materijo dna. Vendar pa smejo biti tudi 
leseni sodi. opremljeni s kovinsko ploščico, da se. 
nanjo postavljata označbi; kovinska ploščica se pri
trdi na dno tako. da se ne moro sneti brez poškodbe 
uradnih žigov. 

5.) Na lesene sode se vžigata označbi iz prednje 
točke 1.); na kovinske sode kakor tudi na lesene 
sode. ki so opremljeni s kovinsko ploščico, je treba 
te označbi.udariti, vtisniti ali vrezati. 

6.) Sodi za pivo morajo biti opremljeni z označbo 
pivovarne, ki jih daje v promet. Dovoljeno je, tudi 
navadne sede oznamenovati z lastnikovim imenom. 

Te označbe se postavljajo na ono dno, na kate-
, rem sta uradni označbi iz prednje točke 1.). 
i 1.) Prostornina sodov se oznamenuje do prostor-
; nine 300 1 z zaokrožanjem na desetine litra, pri več-
I jih pa na cele litre. 
1 Teža sodov se zaokroža na desetine kilograma. 

Ugotavljanje prostornine in meje dopuščenih 
odstopkov. 

Člen 5. 

1.) Prostornina sodov se ugotavlja ob prvem in 
občasnem pregledu: 

a) pri navadnih sodih: 
s prostornino do 30 1 s točnostjo.0-11; 
s prostornino preko 301 s točnostjo 1/300 pro

stornine; 
b) pri pivskih sodih: 
s prostornino 12-50. 25 in 50 1 s točnostjo 0-2 J: 
s prostornino 100 in več I s točnostjo 1/300 pro

stornine. 
2.) Sodi. ki se rabijo v javnem prometu, ne smejo 

kazati med pravo prostornino in prostornino, ozna
čeno z žigom: 

a) navadni sodi: 
s prostornino do 301: odstopka nad 0-21; 
s prostornino preko 30 1: odstopka nad 1/150 pro

stornine; 
b) pivski sodi: 
s prostornino 12-50 in 251: odstopka nad 0-51; 
s prostornino 501 in več: odstopka nad 1/50 pro

stornine. 

3.) Odstopek med pravo težo navadnih ali piv
skih sodov in tožo, označeno na sodu z žigom, SUH; 
znašati največ • 10 % . . 

4.) Če so odstopki večji od onih, ki so določeni 
pod prednjima točkama 2.) in 3.), se morajo sodi 
vzeti iz javnega prometa ter se dati pred uporabo 
iznova pregledati in ožigosati. 

Žigosanje. 

Člen 6: 

3.) Zig krone in letnice se postavlja blizu označbe 
za prostornino in težo soda, in sicer na samo ma
terijo soda ali pa na kovinsko ploščico, na kateri 



1 2 3 . 

Of je kovinska- ploščica privarjena ali prikovana, 
se moia udariti žig krone in letnice, tudi na štiri 
kapljo kositra, s katerimi je ploščica zavarovana. 

Zig krone in letnice se postavlja nad označbo za 
prostornino in težo. 

2.) Pri navadnih sodih se mora udariti na čelo 
(ii.ae ob strani, kjer so ostali žigi tudi redna šte
vilka iz dnevnika sodov. 

Kovinski sodi se ne opremljajo z rednimi števil
kami iz dnevnika sodov. 

Končne odredbe. 

Člen 7. 

tehnično postopanje ob pregledovanju in žigo-
s.mju sodov, potem velikost in vrsto žigov za sode, 
njih porazdeljevanje na sodih in vsa navodila za iz
vrševanje teh pravil predpiše osrednja uprava za 
mere in dragocene kovine. 

Člen 8. 

Teža sodov so postavlja samo na sode s prostor
nino do 1001. Sodi s prostornino preko 1001 se ožna-
lucnujejo s težo samo na zahtevo stranke. 

Člen 9. 

Ta pravila stopijo v veljavo' z dnem 1. januarja 
1929.. ko se prej razglase v «Službenih Novinah». 

V P, e o g r a d u , dne 19. decembra 1928.; 
št. 1828. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

419. 
Izprememba v tarifi o pobiranju žigovine 
za preizkušanje čistine in žigosanje iz

delkov iz zlata, srebra in platine."1 

Na podstavi členov 1(5. in 17. zakona o kontroli
ranju čistine izdelikov i/, zlata, srebra in platine in 

sporazumno z ministrom ZÌI finance odrejam: 

Točka- 2.) člena 1. tarife o pobiranju žigovine za 
preizkušanje čistine in žigosanje izdelkov iz zlata, 
•srebra in platine, se izpreminja 1er se glasi: 

2.) na izdelke iz srebra . . od 1 kg Din 50-—. 
Ta izprememba stopi v veljavo z tfnem 1. janu

arja 1929.. ko se prej razglasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 20. decembra 1928.: 

št. 2151. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. r. 

420. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju avto-

mobilnih gum.4* 
(Izprememba razpisa C. br. 11.071 z dne 

21. marca 1928.) 

Zaradi pravilnega oearinjanja razrezanih zunanjih 
a\ tomobilnih gum dajem carinarnicam na podstavi 
člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
po izposlovaneni mnenju ministrstva za trgovino in 
industrijo in po zaslišanju carinskega sveta to-!e 
pojasnilo: 

Zunanje avtomobilu« gume, razrezane na kose. 
preko 22 cm dolžine in 8 cm širine, kakor tudi oni 
kosi. pri katerih bi bila samo ena dimenzija preko 
22 cm, odnosno 8<;ш, najsi bi bila druga manjša od 
navedenih dimenzij, se oearinjajo kakor ikosi iz tar. 
št. 387.; kosi. dolgi 22 cm in široki 8 eni ali manjši 
od teh dimenzij, pa se oearinjajo kot odpadki iz tar. 
št. 386. uvozne carinske tarife. 

S tem se izpreminja točka 2.) razpisa. O. br. 
11.071/28: točki 1.) in 2.) pa ostaneta neizpreinenjcni. 

Ko se ocarinja zgoraj omenjeno blago, kakor tudi 
l'Iago, omenjeno v točkah 1.) in 3.) razpisa C. br. 
11.071 z dne 28. marca 1928., še mora izvršiti vselej 
najpodrobnejši pregled. Če se ugotovi ob pregledu, da 
je v enem tovofku pomešano blago iz točk 1.) in 3.) 
razpisa C. br. 11.071/28. odnosno pomešano blago iz 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 26. decembra 1928., št. 301/XCVIIT. 
— Tarifo glej v Uradnem listu z dne 17. oktobra 
1928..- št. 333/98. 

** «Službene Novine kraljevine Sita, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2(3. decembra 1928., št. 301/XCVm. 
— Razpis C. br. 11.071 glej v Uradnem listu z dne 
27. marca. 1928., št. 87/30. 
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točke 2.), izpreiuenjene s t-eni razpisom, ali ]X)inešano 
blago iz took o 2.), izpranenjene s tem razpisom, z 
blagom iz točke 1.) ali 3.) ali pomešano blago iz vseh 
treh točk, se mora ecariniti po postavki za ono blago, 
na katero se plačuje največja, carina, zoper dokla-
ranta pa je treba postopati po carinsko-kazenskih 
odredbah carinskega zakona. 

Nad vsemi pošiljkami blaga, omenjenega v tem 
ra-zpisu in v razpisu C. br. 11.071/28. se morajo vršiti 
brez izjeme superrevizije. 

V B e o g r a d u , dne 24. decembra 1928.: 
C. br. 48.220. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotié s. r. 

421. 
Odločba o oprostitvi od plačevanja uvozne 
carine na pluge in plužna in navodila za 

izvrševanje te odločbe.* 
Ministrski svet jo sklenil v seji z dne 14. decem

bra 1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi pod P. M. S. br. 2245: 

1.) Na pluge in plužna iz tar. št. 552., točke 1. 
uvozne, tarife v predlogu zakona o obči carinski ta
rifi se ne pobira uvozna carina. 

2.) Oprostitev od carine iz točke 1.) tuga razpisa 
naj se uporablja samo do vštetega dne 31. marca 
1929. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

Iz pisarne generalne direkcije carin ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 21. decembra 1928.; C. br. 47.910. 
* 

Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr
skega sveta P. M. S. br. 2245 z dne 14. decembra 
1928., s katero so plugi in plužna oproščeni plače
vanja uvozne carine, odrejam carinarnicam, da. je 
uporabljati to odločbo samo na one pluge in ona 
plužna, ki se zanje na dan, ko stopi odločba v ve
ljavo, niso vplačale carinske davščine, in da velja 
samo za one pluge in oua plužna, ki se izvrši zanje 
najikesneje do vštetega dne 31. marca 1929. uvozna 
carinska ekspedicija in se do vštetega tega dne 
vplačajo carinske davščine* 

Obenem se opozarjajo carinarnice, da se mora 
uporabljati ta oprostitev samo na izdelane pluge in 
izdelana plužna, najsi prihajajo skupaj ali posamez
no, t. j . na predmete iz tar. št. 552., točke !.. uvozne 
tarife k predlogu zakona o obči carinski tarifi. Na
sprotno pa se ta oprostitev ne uporablja na dele 
plugov, navedene v tar. št. 552.. točki 2. a) in b), 
kakor tudi ne na dele plužen, ker to blago niti ni 
omenjeno v odločbi ministrskega sveta P. M. S. 
lir. 2245/28. 

V P, e o g r a d u , dne 21. decembra 1928.: 
(!. lir. 47.910. 

Minister za finance: 
dr. N. Subotić s. i. 

Letnik X. 

A. Ob delavnikih. 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

4 2 2 . 
Naredba 

o odpiranju in zapiranju trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic v ljubljanski oblasti. 

Na podstavi in v okviru uredb gospodov mini
strov za socialno politiko in za trgovino in indu
strijo o odpiranju in zapiranju trgovinskih in obrt
nih obratovalnic . . . z dne 3. maja 1928., Z. R. 
br. 4987/1 V,** in z dne 20. julija 1928., Z. R. br. 7772/ 
/IV,*** in razpisa gospoda ministra za socialno po
litiko z dne 8. avgusta 1928., br. 8374/1 V, kakor 
tudi po zaslišanju zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani, delavske zbornice za Slo
venijo in prizadetih občin, določam čas, ko smejo 
biti v poedinih krajih ljubljanske oblasti trgovin
ske in obrtne obratovalnice odprte, tako-le: 

* «.Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. decembra 1928.. št, 301/XCVII]. 

** Uradni list z dne 26. maja 1928., št. 167/51. 
*** Uradni list z dne 30. julija 1928.. št. 255/71. 

Člen 1. 

Kolikor ni določeno v naslednjih členih kaj 
drugega, smejo biti odprte: 

a) t r g o v i n s k e o b r a t o v a l n i c e v oko
lišu policijske direkcije ljubljanske od 8. do 12. in 
od 14. do 18. ure, povsod drugje pa od 8. do 12. in 
od 14. do 19. ure; 

b) o b r t n e o b r a t o v a l n i c e v vsej oblasti 
od 7. do 12. in od 14. do 18. ure. 

Ce je v poedinih granah (strokah) trgovinskih 
in obrtnih obratovalnic (točki a in b) za pomožno 
osebje že uveden 8unii delovni čas, smejo biti 
obratovalnice dotične stroke v vsej oblasti odprte 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure; 

c) o b r a t o v a l n i c e s t r o k , navedenih v 
členu 31. uvodoma omenjene ministrske uredbe, 
od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

Člen 2. 

P r o d a j a l n i ce k o l o n i a l n e g a , d e l i 
k a t e s n e g a , š p e c e r i j s k e g a i n m e š a -
n e g a b l a g a i n k r a m a r s k e o b.r a t o v a 1 -
n i c e smejo biti odprte: 

1.) V okolišu policijske direkcije ljubljanske 
poleti in pozimi od V28. do У213. in od 14. do 
19. ure. 

2.) V ljubJjansko-okoliškem srezu poleti od 7. 
do 12. in od 15. do V220. ure, pozimi pa od 7. do 
12. in od %15. do V220. ure. 

3.) V brežiškem srezu poleti in pozimi od 7. do 
HIS. in od 14. do V219. ure. 

4.) V črnomaljskem srezu poleti in pozimi od 
7. do 12. in 14. do 19. ure. 

5.) V kamniškem srežu poleti od 7. do У213. in 
od 14. do yal9. ure, pozimi pa od V28. do %13. in 
od 14. do Vzl9. ure. 

6.) V kočevskem srezu poleti od 7. do 12. iu 
od Val4. do V219. ure, pozimi pa od %8. do 12. in 
od 13. do 18. ure. 

7.) V kranjskem srezu (vštevši področje sreske 
ekspoziture v Škofji Loki) poleti in pozimi od J/28. 
do V2I3. in od 14. do 19. ure. 

8.) "V krškem srezu poleti cd 7. do 12. in od 
14. do 19. ure, pozimi pa od V28. do V213. in od 
V214. do У219. ure. 

9.) V laškem srezu poleti in pozimi od 7. do 
V2I3. in od V2I4. do 18. ure. V trboveljski občini 
in v kraju Hrastniku dolske občine poleti od 7. do 
12. in od 14. do 19. ure, pozimi pa od 7. do 12. in 
od 13. do 18. ure. 

10.) V litijskem srezu poleti in pozimi od V->8. do 
V2.I3. in od 14. do 19. ure. 

11.) V logaškem srezu poleti od 7. do 12. in od 
14. do 19. ure, pozimi pa od 7. do 12. in od 13. do 
18. ure.. 

12.) V novomeškem srezu poleti in pozimi od 
Va8. do Vais, in od 14. do 19. ure. 

13.) V radovljiškem srezu poleti in pozimi od 
7. do 12. in od 14. do 19. ure. 

Člen H. 

S p e c i a l n e d e l i k a t e s n e t r g o v i n e , 
ki imajo pravico, točiti alkoholne pijače, sinejo biti 
odprte poleti in pozimi od 8. do 12. in od V215. do 
20. ure. Ce prodajajo poleg delikatesnega ie drugo 
blago, veljajo zanje določbe člena 2. te naredbe. 

Člen 4. 

T r g o v i n e s p a p i r j e m , p i s a r n i š k i m i 
i n š o l s k i m i p r e d m e t i k' a k o r t u d i 
k n j i g a r n e smejo biti odprte od У2В. do 12. in 
od У214. do 18. ure. 

Člen 5. 

V okolišu policijske direkcije ljubljanske smejo 
biti odprte: 

a) t r g o v . i n e z m o d n i m b l a g o m od 
8. do 12. in od 14. do 19. ure; 

b) t r g o v i n e z ž e 1 e z n i n o od 8. do У2ЈЗ. 
in od 14. do 18. ure. 

Člen 6. 

C v e t i c a r s k e t r g o v i n e smejo biti od
prte poleti in pozimi od V28. do 20. ure. 

Člen 7. 

P e k o v s k e p r o d a j a l n i c e smejo biti od
prte poleti od 5. do 20. ure, pozimi pa od 6. do 
20. ure. 
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Člen 8. 
M e s n i c e (prodajni lokali) smejo biti odprti 

poleti in pozimi od 5. do 12. in od 17. do 19. ure. 
M e s a r s k e s t o j n i c e i n b a r a k e smejo 

biti odprte poleti in pozimi od 5. do 13. ure. 

Člen 9. 
P r o d a j a l n i c e ž i v l j e n s k i h p o t r e b 

š č i n , to so obratovalnice, ki se bavijo izključno 
s prodajanjem lahko pokvarljivih viktualij, kakor: 
presnega sadja, presne zelenjave, jajc, presnega 
mesa, presnih rib, zaklane perutnine, divjačine itd., 
in ki prodajajo poleg teh predmetov kvečjemu še 
moko in mesnate izdelke, smejo biti odprte poleti 
in pozimi od 6. do 20. ure. 

Člen 10. 
P o s l o v a n j e n a s t o j n i c a h , n a c e s t 

n i h k r i ž i š č i h , n a n e z a g r a j e n i h p r o 
s t o r i h , p o v e ž a h , h o d n i k i h i n b a r a 
k a h ni dopustno ob času, ko morajo biti zaprte 
druge trgovinske obratovalnice. 

Izjemoma se dovoljuje trgovcem, ki se bavijo 
izključno s prodajanjem presnega sadja, presne 
zelenjave in sladčic, obratovanje na stojnicah in 
na drugih prostorih, navedenih v prednjem od
stavku, poleti od 6. do 20. ure, pozimi pa od 7. do 
20. ure. 

Če prodajajo poleg navedenih še druge pred
mete, velja za njih obratovalnice čas kakor za 
obratovalnice, navedene v členu 2. te naredbe. 

Člen 11. 
Z a s a m o s t a l n e m a l e p r o d a j a l n i c e 

t o b a k a veljajo določbe pravilnika monopolske 
uprave za prodajanje tobačnih izdelkov na drobno. 

Če se bavijo te prodajalnice tudi s prodajanjem 
papirja, pisarniških in drugih potrebščin, ki ne 
spadajo v vrsto kadilskih potrebščin, ne smejo pro
dajati takih predmetov ob času, ko so zaprte trgo
vinske prodajalnice v doticnem kraju. 

Člen 12. 
P r o d a j a n j e n o v i n , r e v i j i n č a s o 

p i s o v , p e č e n e g a k o s t a n j a , b r e z a l k o 
h o l n i h p i j a č , a l v e i n s l a d o l e d a po 
ulicah je dovoljeno poleti od 5. do 22. ure, pozimi 
pa od 6. do 22. ure. 

Po javnih lokalih je dovoljeno samo proda
janje novin, revij, časopisov, cvetic in kočevskih 
predmetov, in sicer do 22. ure. 

Člen 13. 
B a n č n i z a v o d i , z a v a r o v a l n i in 

n j i m p o d o b n i o b r a t i , v k a t e r i h j e 
p o s l o v a n j e o r g a n i z i r a n o k a k o r v 
b a n k a h , smejo biti odprti poleti in pozimi od 
8. do 13. in od 15. do 18. ure. 

Člen 14. 
P o s o j i l n i c e smejo biti odprte poleti in 

pozimi od 8. do 14. ure. 

Člen 15. 
P o d j e t j a za n a t o v a r j a n j e i n r a z -

t o v a r j a n j e b l a g a p r i ž e l e z n i c a h sme
jo biti odprta poleti od 5. do 20. ure, pozimi pa od 
6. do 19. ure. 

Člen 16. 
B r i v s k e , f r i z e r s k e i n k o s m e t i č n e 

o b r t n e o b r a t o v a l n i c e smejo biti odprte: 
a) v mestu Ljubljani od %8. do 12. in od %14. 

do 19. ure, ob sobotah in dnevih pred prazniki pa 
1 uro dlje, t. j . do 20. ure; 

b) povsod drugje v ljubljanski oblasti tako 
kakor v mestu Ljubljani, le ob sobotah in dnevih 
pred prazniki 2 uri dlje, t. j . do 21. ure. 

Člen 17. 
F o t o g r a f s k e o b r a t o v a l n i c e smejo 

biti odprte od 8. do 12. in od 14. do 19. ure. 

Člen 18. 
O b r t n e d e l a v n i c e (člen 1., točki b in c), 

v k a t e r i h j e p o s l o v a n j e o s e b j a o r g a 
n i z i r a n o z i z m e n a m i , smejo biti odprte 
čez poldne; toda v tem času ne smejo opravljati 
nobenih poslov s strankami. 

Obrtniki, ki jih je smatrati za pomožne polje
delske obrtnike, kakršni so: kovači, kolarji in tem 

podobni, smejo imeti na deželi odprte svoje 
obratovalnice poleti od 5. do 20. ure, pozimi pa od 
6. do 19. ure. 

Člen 19. 
Preko določene meje, in sicer največ še za 

2 uri zvečer, sinejo biti odprte vse trgovinske in 
obrtne obratovalnice na dan pred božičem, pred 
velikonočnimi prazniki, pred binkoštmi in ob dneh 
letnih sejmov. 

V občinah: Laškem, Sv. Krištofu, Dolu pri 
Hrastniku in Trbovljah smejo biti odprte trgovin
ske obratovalnice ob plačilnih dneh Trboveljske 
premogokopne družbe za 1 uro dlje. 

Člen 20. 
V kopališčih iu letoviških krajih (na Bledu, 

Bohinjski Bistrici in ob Bohinjskem jezeru, v 
Kranjski gori, Mojstrani, Dolenjskih toplicah in 
Laškem) smejo biti trgovinske in obrtne obrato
valnice odprte v času sezone od 7. do 21. ure. 

Čas sezone določi veliki župan po zaslišanju 
dotičnih občin s posebnim razglasom. 

Člen 21. 
Z a k a v a r n i š k e , r e s t a v r a c i j s k e , 

g o s t i l n i č a r s k e in h o t e l s k e o b r a t o 
v a l n i c e velja glede policijske ure razglas ve
likih županov ljubljanske in mariborske oblasti.* 

Te obratovalnice smejo biti odprte čez poldne 
brez odmora. 

Člen 22. 
O k r e p č e v a l n i c e , p r o d a j a l n i c e u ž i -

š k i h p r e d m e t o v , v i n a r s k e in ž g a 
n j a r s k e o b r a t o v a l n i c e i n s p l o h 
o b r a t o v a l n i c e , k i s e v n j i h p r o d a 
j a j o m r z l a j e d i l a i n a l k o h o l n e p i 
j a č e i z k l j u č n o za k o n s u m v l o k a l u , 
smejo biti odprte poleti od 7. do 22. ure, pozimi 
pa od 7. do 21. ure. 

Člen 23. 
O b r a t o v a l n i c e , k i s t r e ž e j o g o s t o m 

z b r e z a l k o h o l n i m i p i j a č a m i , j a v n e 
k u h i n j e , p r o d a j a l n i c e m l e k a i n 
m l e č n i h i z d e l k ' o v i n s l a d č i č a r n e v 
z v e z i s p r o d a j a n j e m a l k o h o l n i h i n 
b r e z a l k o h o l n i h p i j a č smejo biti odprte 
poleti od 5. do 22. ure, pozimi pa od 6. do 21. ure. 

Člen 24. 
Z a t r g o v i n s k e o b r a t o v a l n i c e , k i 

s e b a v i j o p o l e g g l a v n e g a s v o j e g a 
t r g o v i n s k e g a o b r a t a t u d i s t o č e 
n j e m a l k o h o l n i h p i j a č , velja isti poslovni 
čas kakor za ostale obratovalnice, ki nimajo pra
vice, točiti alkoholnih pijač. 

B. Ob nedeljah in praznikih. 

Člen 25. 
Ob nedeljah morajo biti zaprte ves dan vse 

obratovalnice (podjetja), kolikor niso določene iz
jeme s to naredbo. 

Člen 26. 
Ob državnih praznikih morajo biti zaprte vse 

trgovinske in obrtne obratovalnice, kolikor niso 
določene izjeme s to naredbo, 

1.) ves dan: 
a) na rojstni dan Njegovega Veličanstva 

kralja '17. decembra), 
b) n? aan ujedinjenja Srbov, Hrvatov in 

Slovencev (1. decembra). 
2.) samo dopoldne: 

a) na Vidov dan (28. junija), 
b) na dan vseslovenskih apostolov Cirila 

in Metoda. 

Člen 27. 
Prav tako morajo biti zaprte vse trgovinske in 

obrtne obratovalnice, kolikor niso določene izjeme 
s to naredbo, ob teh-le verskih praznikih, in sicer: 

a) ves dan: 
1.) na novega leta dan (1. januarja), 
2.) na dan sv. Treh kraljev (6. januarja), 
3.) na dan sv. Rešnjega telesa, 
4.) na dan Vseh svetnikov (1. novembra) in 
5.) na božični dan (25. decembra) ; 

* Uradni list z dne 27. maja 1925., št. 170/47, 
in z dne 11. januarja 1927., št. 15/5. 

b) od 12. ure dalje: 
1.) na dan. sv. Jožefa (19. marca), 
2.) na praznik vnebohoda, 
3.) na dan sv. Petra in Pavla (29. junija), 
4.) na dan Marijinega vnebovzetja (15- av

gusta) in 
5.) na dan Marijinega brezmadežnega spo

četja (8. decembra). 

Člen 28. 

Izjemoma smejo biti odprte ob nedeljah in 
praznikih: 

a) ves dan: 
1.) kavarniške, restavracijske, gostilničarske 

in hotelske obratovalnice (člen 21. na
redbe) kakor ob delavnikih; 

2.) obratovalnice, navedene v členu 23. na
redbe, kakor ob delavnikih; 

3.) fotografske obratovalnice (člen 17. na
redbe) kakor ob delavnikih; 

4.) obratovalnice za pogrebno opremo, ki se 
ne bavijo tudi s prodajanjem drugega 
blaga. V krajih, kjer ni obratovalnic za 
pogrebno opremo, se sme odpreti v sili 
izjemoma tudi druga obratovalnica, če 
naj se odda potrebna pogrebna oprema; 

5.) barake in šatori za prodajanje slik, 
knjig, igrač, alve, sladoleda in ostalih 
medičarskih izdelkov kakor tudi raznih 
jedi in pijač, toda samo ob cerkvenih 
slavnostih, proščenjih in drugih verskih 
praznikih, ko se zbirajo ljudje iz daljne 
okolice; 

6.) vse trgovinske in obrtne obratovalnice: 
a) če je ob nedeljah letni sejem, 
b) če se ob nedeljah obratovalnica eeli; 

7.) prodajanje novin, revij in časopisov po 
ulicah in, po lokalih kakor ob delav
nikih; 

8.) na božji poti na Brezjah je prodajanje 
svetinj, odpustkov in medičarskih izdel
kov dovoljeno od 7. do 17. ure; 

b) samo dopoldne: 
1.) podjetja za natovarjanje in raztovarjanje 

blaga pri železnicah (člen 15. naredbe) 
od 6. do 12. ure; 

2.) cvetičarske trgovine (člen 6. naredbe) 
od 8. do 12. ure, na dan vseh svetnikov 
od 19. ure dne 31. oktobra do 12. ure 
dne 1. novembra; 

3.) pekovske prodajalnice (člen 7. naredbe) 
od 6. do 12. ure; 

4.) mesnice, mesarske stojnice in barake 
(člen 8. naredbe) od 5. do 10. ure. 

V okolišu policijske direkcije ljub
ljanske morajo biti te obratovalnice v 
času od dne 1. novembra do dne 1. marca 
ob nedeljah ves dan zaprte. Zato pa 
smejo biti v teh mesecih ob sobotah od
prte od 5. do 19. ure; 

5.) prodajalnice življenskih potrebščin (člen 
9. naredbe) od 6. do 12. ure; 

6.) okrepčevalnice in druge obratovalnice 
iz člena 22. te naredbe od 7. do 12. are; 

7.) poslovanje na stojnicah in v drugih pro
storih, navedenih v členu 10. te naredbe, 
je dovoljeno od 7. do 12. ure; 

c) samo 2 uri ob nedeljah dopoldne: 
trgovinske in obrtne obratovalnice po
vsod razen v krajih, navedenih v nasled
njem odstavku, in sicer v krajih, kjer 
se vrši samo ena božja služba, nepo
sredno po tej božji službi, v krajih, kjer 
se vTŠi več božjih služb, pa ob času, ki 
ga določi županstvo dotične občine po 
zaslišanju lokalnih organizacij trgovcev 
in obrtnikov. 

Izvzeti so nastopni kraji, za katere je odrejen 
popoln nedeljski počitek: 

1.) ves okoliš policijske direkcije ljubljanske, 
2.) občine Ljubljanske okolice: Vič-Glince, 

' Rožna dolina, Zgornja Šiška, izvzemši vas 
Draylje, Jezica, Moste, Devica Marija v 
Polju, Dobrunje, Rudnik in vas 'Koearje 
občine dobrovske; 

3.) mesto Kranj in njega okolica v raedalji 
5 km. 

Člen 29. 

Brivske, frizerske in kosmetične obrtne obrato
valnice (člen 16. naredbe): 
a) v mestu Ljubljani in na periferiji, t. j . v Vod-

matu, Šiški in na Viču, morajo biti ob nedeljah 
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pa smejo biti odprte od 

iii praznikih od 

zaprte, ob praznikih 
. %8. do 12. ure; 

b) povsod drugje ob nedeljah 
V28. do 12. ure. 
Ob praznikih, navedenih v členu 27. pod toč

ko b) te naredbe, smejo obratovati te obratovalnice 
ves dan, če je praznik na soboto. 

Člen 30. 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnice smejo 
biti na nedeljo pred božičem odprte od 8. do 
13. ure. 

Člen 31. 
Trgovinske in obrtne obratovalnice y občinah: 

Laškem, Sv. Krištofu, Dolu pri Hrastniku in Trbov
ljah smejo biti odprte ob praznikih, navedenih v 
členu 27. te naredbe, 2 uri po izvršenem izplačilu, 
če je plačilni dan Trboveljske premogokopne 
družbe na dotični praznik. 

C. Obče določbe. 

Člen 32. 
Predpisi te naredbe veljajo tudi za vse zadruge, 

ki so osnovane na principu vzajemne pomoči (na-
bavljalne, konsumne in druge gospodarske za
druge, ki spadajo pod zakon o zaščiti delavcev). 

Ne veljajo pa za kmetijske in nabavljalne za
druge, ki delajo brez pomožnega osebja in nimajo 
posebnih prodajnih lokalov, a nabavljajo izključno 
predmete za potrebe kmetijstva (umetna gnojila, 
modro galico, semena, poljedelsko orodje in polje
delske stroje). 

Člen 33. 

Če se izvršuje v eni in isti obratovabiici (lo
kalu) več obrtov, za katere navaja ta naredba 
glede odpiranja in zapiranja različne določbe, ve
ljajo za tako obratovalnico strožji predpisi. 

Člen 34. 

V času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 
se morajo zapreti tudi vsi vhodi v prostore, dolo
čene za promet s strankami. 

Strankam, ki so v tem času že v prodajnih 
lokalih, se sme še postreči. 

Člen 35. 
Glede delovnega časa pomožnega osebja, za

poslenega v trgovinskih in obrtnih obratovalnicah, 
veljajo določbe členov 30. do 48. in 50. ministrske 
uredbe. 

Kjer se doba, odrejena za odpiranje in zapira
nje obratovalnic, ne ujema z delovnim časom po
možnega osebja, j e t o o s e b j e i z m e n j a 
v a t i . 

Člen 36. 

Za letni čas po tej naredbi se šteje čas od dne 
1. aprila do dne 30. septembra, za zimski čas pa 
čas od dne 1. oktobra do dne 31. marca. 

D. Kazenske odredbe. 

• Člen 37. 

Prekrški te naredbe se kaznujejo po § 13. za
kona o zaščiti delavcev (člen 319. finančnega za
kona za leto 1928./1929.) v denarju od Din 50— 
do Din 3000—, kakršna je pač velikost dotičnega 
obrata, odnosno z zaporno kaznijo do enega meseca. 

Prekrške preiskujejo in kaznujejo pristojna 
upravna oblastva I. stopnje. 

Zoper obsodbe je dopustna pritožba v 15 dneh 
od dne, ko se priobčijo, na velikega župana ljub
ljanske oblasti. 

Denarne kazni se izrekajo v namene, določene 
v § 151. obrtnega reda. 

Razglasi osrednje vlada, 

Razglas o knrzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do vštetega dne 
31. januarja 1929.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
1. br. 25.630 z dne 24. decembra 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 218-60 
1 zlata turška lira » 
1 angleški funt . . . . . . > 
1 dolar » 
1 kanadski dolar » 
1 zlata nemška marka . . . > 
1 zlati zlot » 
1 avstrijski- šiling > 
1 belg > 
1 pongo » 

100 francoskih' frankov . . . . > 
100 švicarskih frankov . . . . » 
100 italijanskih lir » 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 
100 Tomunskm lejev •» 
100 bolgarskih levov » 
100 danskih 'kron » 
100 švedskih kron » 
100 norveških kron » 
100 pezet ' . » 
100 drahem » 
100 češkoslovaških kron . . . » 
Ti kuTzi morajo veljati za čas od dne 1. d o dne 

31. januarja 1929. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 24. decembra 1928.; št. 25.630. 

247"— 
2 7 6 — 

56-80 
56-50 
13-55 

6-88 
8 — 
7-90 
9-90 

222-40 
1095-50 

2 9 8 — 
2 2 8 5 — 

34-20 
4 1 — 

1 5 1 9 — 
1 5 2 3 — 
1518-60 

9 2 6 — 
73-50 

168-50 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 3974. 
Razglas. 

2491 

trgovino 

januarja 

E. Končne odredbe. 

Člen 38. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem 1 

1929. 
Takrat izgubi moč in veljavo naredba velikega 

župana ljubljanske. oblasti z dne 8. julija 1928., 
O. br. 2216/23/1928* o odpiranju in zapiranju trgo
vinskih in obrtnih obratovalnic v ljubljanski ob
lasti. 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1928.; 
0. br. 2216/175/1928. 

Veliki župan ljubljanske, oblasti: 
dr. Vođopivee s. r. 

* Uradni list z dne 14. julija 1928., št. 240/66. 

Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 
in industrijo z dne 30. aprila 1928., 

br. 9890/11, iri. § 12. akcijskega regulativa kakor tudi 
členov 1. in 4. zakona o valorizaciji odobrujem do
datni § 11. a pravil za delniško družbo Zčrružene 
opekarne, d. d. v Ljubljani, po sklepih IX. rednega 
občnega zbora z dne 22. marca 1928. 

Izprememba pravil se nanaša na valorizacijo bi
lančne vrednosti, zaradi česar se ustanovi po valori-
zacijskem zakonu z dne 7. avgusta 1926. in po od
loku ministrstva za trgovino in industrijo z dne 8. fe
bruarja 1928., VI. br. 6333/27, poseben rezervni fond 
za pokrivanje škod, ki bi nastale zbog izprememb v 
valutami vrednosti 

V L j u b l j a n i , -dne 26. decembra' 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodoplvec B. r. 

Ö. br: 4003. 

Razglas o odobritvi proračuna zbornice 
za trgovino, obrt in industrijo v Ljub
ljani in o pobiranju zbornične doklade 

za leto 1929. 
Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 

trgovino in industrijo ' z dne 30. aprila 1928., 
br. 9890/11, odobrujem proračun zbornice za trgovino, 
obrt in industrijo v Ljubljani za leto 1929. s skup
nim zneskom zborničnih dohodkov 4,875.515 Din in 
s preliminiranimi izdatki v skupni vsoti 4,074.945 
Din, torej z 800.570 Din proračunske blagajnično 
rezerve. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 29. decembra 1928., št. 304. 

S lom je zbornici dovoljeno, da se sme pobirati 
za kritje njenih potrebščin za leto 1929. v njenem 
okolišu 25%na zbornična doklada od davka na do
hodek podjetij, obratov in samostalnih poklicev in 
od davka na dobiček podjetij, zavezanih javnemu 
polaganju računov, po določilih zakona z dne 8. fe
bruarja 1928., Uradni list z dne 15. marca 1928., 
št. 75/26, predpisanega zborničnim volilnim upravi
čencem. 

Predpisane doneske za zbornico za trgovino, obrt 
in industrijo so zbornični volilni upravičenci zave
zani, plačevati v istih rokih kalkor davke, ki so pod
stava za njih prepis. 

V L j u b l j a n i , dne 26. decembra 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. št. 950. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14. decembra 1928. 

S r e z a 
o 

> 3 
«TJ 

Skupin» tihiinib belerai. 
Brežice 
Črnomelj 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

Novo mesto 

Grifo. — Dyeenteria. 
mesto 1 j . i 

to . . . i 1 . . 1 ! 
Skupaj . 2 | . • i . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice 
Črnomelj . . . . 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Litija 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

OSpice. - Morbilli. 
Kranj . . 
Kočevje . 
Logatec . 
Radovljica 

Skupaj . 8 

Dariea. — Diphteria et Croap. 
Kamnik . . . . 
Litija . . . . . 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Brežice 

Skupaj 

DaSIjiri kašelj. — Pertnesig. 

I • I 2 | . | 

Sem. — Erjreipelu. 
Brežice . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

3 
1 

1 2 
6 

2 
1 
. 
3 

• 

. 

. 

1 

. 
1 

KrCerita odrevenelost. — Tetana*. 
Kamnik . . 
Novo mesto 

! Radovljica . 
Skupaj . 

, 
1 
1 
1 

3 

, 
. 

. 

1 
. 
1 

S: 

4 
1 
1 
2 

3 
4 
6 
1 

22 

1 i 2 
. 
. 

i 
2 
3 
, 

. 
7 A 

l 
l 

1 1 24 

1 
6 

13 
2 

ii 
14 

1 
9 

57 

, ' 
3 
1 
2 
. 

1 
. 
7 

5 
1 
• 

2 
1 
. 
9 

1 
1 

15 
3 
2 

11 
12 

1 
9 

55 

1 
1 
1 
5 
1 
1 

10 

1 
, 
4 

3 

8 

1 
1 
, 
# 
. 
1 
3 

, 
. 
1 
. 
1 14 

3 
2 
1 
2 

Vraniini prisad. — Anthrax. 
Kranj | . | l | . | . | i 

V Ljubljani, dne 24. decembra 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer в. r. 

'ЈШМПНи. \j(-. :вј*^*ја.£!'. rt^> tùìÀii :-j 



123. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 47/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. decembra 1928. 

S r e z 3 
ш 

o 

O j 5 

в 
3 

Ptuj 

Mumps. — Parotitis epidemie». 

. . . . ! 25 i 8 i . ; 

Bkrnpin» t i ranih bolenL 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Gornjigrad . . . , 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Slovenjgradec. . 
Šmarje pri Jelšah_ 

Skupaj . 

1 
3 
5 
3 
1 
2 

17 

Šmarje pri Jelšah . | 3 

Skrlatinka. 
9 
1 
6 
2 
5 
3 
1 

Griia. — Dysenterie. 

. I 3 

Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec . . . . . 
Gornjigraa . . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto 
Murska Sobota 
Ptuj 
Ptuj, mesto . 
Slovenjgradec. 

Skupaj 

8 
2 
1 
2 

40 

4 
1 
1 

1 
3 

12 

2 
1 

OipiM. - Morbilli. 

Čakovec . . . . 
Dolnja Lendava . 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Slovenjgradec. . 

Skupaj . 

Dariea. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
uakovec 
Dolnja Lendava. . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Diphteria et Croap. 

Bern. — Brrtipela». 
Celje 
Maribor, desni breg 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 

Skupaj 

1 
1 

si 

33 

4 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
2 

22 

12 
2 
6 
2 
5 
2 
1 
1 
9 

3 
2 

1 

19 
38 
1 
6 
9 
74 

32 
, 
2 
35 
12 
, 
, 
. 

81 

io : 
. 
2 
19 
25 
1 
, 
. 

57 : 

i 

2 

45 

20 
1 

35 
25 

6 
9 

96 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

3 
5 
15 

5 
1 

2 

i 
. 

i 
i 
, 
3 

1 14 

. 
• 

i 

• 

i 
2 
4 
8 

1 

! i 

6 
i 
i 
2 

i 
1 
1 
1 

i 
1 
4 
20 

878 _ _ _ 

Preda. 977/13/28—15. 

Razglas. 
Notar Tilen L e v e č v Cerknici je dne 28. de

cembra 1928. opravil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1928. 

U 338/28. 2488 

Y imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 26. oktobra 1928., da je Vendei B e n č e k , 
star 32 let, po poklicu trgovec z manufakturnim bla
gom v Čakovcu, Kralja Petra ulica št. 4, kriv pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju draginje živ-
ljenskih potrebščin in brezvestne spekulacije, stor
jenega s tem, da ni imel dne 16. junija 1928. v Dol
nji Lendavi na stojnici niti sumarno niti podrobno 
označenih cen na manufakturnem blagu talco, da bi 
jih lahko vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. navede
nega zakona na 24 ur zapora in na 500 dinarjev 
denarne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v. 
nadaljnjo kazen 10 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 15. novembra 1928. 

1 
Krëerita edreTeneleet — Tetanus. 

Ptuj I 1 I • I • I • 
V M a r i b o r u , dne 22. decembra 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti 
oblastni sanitetni referent dr. Jarečko s 

Letnik X. 

L 13/28—6. 2457 
Sklep. 

Franc K a s t e 1 i c, posestnik v Podbukovju št. 6, 
rojen dne 24. aprila 1891. v Podbukovju, občina 
Krka, srez Litija, in tja pristojen, je .zaradi zaprav-
Jjivosti omejeno preklican. 

Za pomočnico mu je postavljena njegova žena, 
Terezija Kastelic, v Podbukovju št. 6. 

Okrajno eodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 1. decembra 1928. 

U 601/28. 2489 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 12. novembra 1928., da sta ffinko B l a u , star 
53 let, in Evgen B a r t o š , star 39 let, po poklicu 
trgovca z manufakturnim blagom v Dolnji Lendavi, 
kriva prestopka po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brezvestne spekula
cije, storjenega s tem, da nista imela dne 19. okto
bra 1928. v svoji trgovini v Dolnji Lendavi niti su
marno niti podrobno označenih cen na manufaktur
nem blagu tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno 
videl. 

Zaradi tega sta bila obsojena po členu 6. navede
nega zakona vsak na 24 ur zapora in na 500 dinarjev 
denarne kazni, Id se izpremeni ob neizterljivosti v 
nadaljnjo kazen 10 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 21. decembra 1928. 

S 19/27—59. 2456 

Odprava konkurza. 
Plrezadolženka: Z a p . u š č i n a p a J a n e z u 

P o d b r e g a r j u , posestniku in trgovcu v Stegnjah 
št. 24. 

KonkuTZ, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 19/27—1 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 15. decembra 1928. 

2492 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a e t o p n e f i r m e : 

981. Sedež: Konjice. 
Besedilo firme: Josip Ferlin. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in drvmi. 
Imetnik: Josip Ferlin, posestnik v Vuseniku št. 18. 
Podpis firmo: Imotnik so podpisuje.pod natis

njenim besedilom firme. 

C e l j e , dne 19. decembra 1928. 

982. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Karol Jarc . 

• Obratni predmet: trgovina z delikatesami. 
Imetnik: Karel Jarc, trgovec v Ljubljani, Du

najska cesta št. 7. 
L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

983. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jos. Pirich, zaloga usnja in nakup 

sirovih kož. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem in siroviiai 

kožami na debelo in na drobno. 
Imetnik: Josip Pirich, trgovec v Mariboru, Ale

ksandrova cesta št. 21. 
M a r i b o r , dne 2.9. novembra 1928. 

984. Sedež podružnice: Podgrad. 
Besedno firmo: Franc Kikec, trgovina z mešani» 

blagom v Ljutomeru, podružnica v Podgradu. 
Sedež glavnega zavoda: Ljutomer. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Franc Kikec, trgovec v Ljutomeru. 
M a r i b o r , dne 29. novembra 1928. 

985. Sedež: Vače. 
Besedilo firme: Ivan Kristan. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ivan Kristan, trgovec na Vačah št. 31. 
L j u b l j a n a , dne 20. novembra 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m . b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

986. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Evald Popovič: 
Vpisalo se je, da se glasi ime javnega družbenika 

J a n k a Popoviča pravilno: «Janko Popovič mlajši» т 
Ljubljani, Cesta v Mestni log št. 15. 

L j u b l j a n a , dne 18. decembra 1928. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Preds. 1179/5/28—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

drja. Stojana L a š i č a , odvetniškega kandidata v 
Ljubljani, Cesta v Rožno dolino št. 10, za tolmača 
nemškega, angleškega, francoskega in italijanskega 
jezika pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča r Ljubljani, 

dne 24. decembra 1928. 

C I 139/28—1. 2494 

Oklic 
Jožef Klemenak, posestnik v Mozirju št. 58, je 

vložil po Franu Košenini, notarju v Gornjem gradu, 
zoper Janeza J a n e ž i č a, odnosno n j e g o v e d e -
d i č e, neznanega bivališča, tožbo, da bi se priznalo 
zastaranje in dovolil izbris tabularnega stavka. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. j a n u a r j a 1 9 2 9. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Janeza Janežiča, odnosno nje

govih dedičev neznano, se jim postavlja za skrbnika 
Josip Karče, gozdar v p. v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek I., 
dne 21. decembra 1928. 

987. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A.Volk. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Obratni predmet odslej tudi: avtomatični valjlai 

mlin «Danica» v Studi pri Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 20. novembra 1928. 

2411 P 1156/28—1. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

17. oktobra 1928., opr. št. L I 16/28—-5, je bila Ma
rija G a š p a r i č , poeestnikova hči, stanujoča v 
Vumpahu št. 50, zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klicana. 

Za skrbnika ji je postavljen Jožef Lešnik, po
sestnik v Vumpahu št. 17. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, • 
dne 5. novembra 1928. 

2493 Vpisi v zadružni register. 
П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 

d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

988. «Diana», kopališka zadruga na Bregu pri Celja, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili dr. Josip Sernec, Lovro 
Baš, dr. Vekoslav Kukovec in dr. šandor Hrašovec; 
v načelništvo pa so vstopili dr. Milko Hrašovec, 
dr. Gvidon Sernec, dr. Dragotin Vrečko in dr. Josip 
Vrečko — vsi odvetniki v Celju. 

Vpisala se jo tudi izprememba zadružnih pravil 
v § 25., sklenjena na občnem zboru z dne 7. aprila 
1926.; odslej se bodo objavljala vsa zadružna ob
vestila v celjski «Novi dobi». 

C e l j e , dne 19. decembra 1928. 

989. Produktivna čevljarska zadruga v Celju, reg^ 
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

P o sklepu občnega zbora z dne 16. oktobra 1928. 
se je zadruga razdružila ter je pfešla v likvidacijo. 
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Likvidator: Martin Kolšek. čevljarski mojster v 

Celju. 
Besedilo likvidacijske firme: Produktivna čev

ljarska zadruga v Celju, rop;, zadr. z omejeno za
vezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo. 

C e l j e , dne 19. decembra 1928. 

990. Posojilnica v Logatcu, registrovana zadruga z 
omejenim poroštvom: 

Na občnem zboru z dne 17. novembra 1928. so 
bila sprejeta nova zadružna pravila. 

Zadruga ima odslej namen: 
aj pospeševati varčnost med ljudstvom s spre

jemanjem hranilnih vlog in vlog na tekoči račun; 
b) pridobivati s svojim kreditom denarne impo

ni očke; 
ci dajati članom kredit; 
è) vršiti za člane inkaso in poravnavo njih ob

veznosti. 
Vsak zadružnik jamči s svojim deležem in pa z 

njega enkratnim zneskom. 
Ravnateljstvo sestoji iz ravnatelja, njegovega na

mestnika, blagajnika, tajnika in enega odbornika. 
Zadrugo zastopata in njeno firmo podpisujeta po 

dva člana ravnateljstva ali pa en član ravnateljstva 
in en nameščenec, pooblaščen za podpisovanje, in 
sicer tako, da postavljata, pod njeno besedilo svoja 
podpisa. 

Zadruga objavlja svoje razglase v «Uradnem 
listu ljubljanske in mariborske oblasti», po potrebi 
pa tudi s pismenimi obvestili ali v časnikih. 

L j u b 1 j a n a, dne 18. decembra 1928. 

991. Lesna zadruga v Starem trgu pri Ložu, r. z. 
z o. z.: 

Izbrisal se je član načelništva Ludovik Keržič; 
vpisal pa se je član načemištva Jernej Hafner, žup
nik \* Starem trgu. 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. oktobra 1928. 
se jfc zadruga razdružila ter jo prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Besedilo likvidacijske firmo: Lesna zadruga v 

Starem trgu pri Ložu, r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvidacij

sko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne 19. decembra 1928. 

992. Hranilnica in posojilnica na Trati, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 29. julija 1928. so se iz-
preinenila zadružna pravila v §§ 29., 6. in 12. 

Izbrisal se je član načelništva Franc Stanovnik; 
vpisal pa se je član načelništva Franc Šraj, posestnik 
v Gorenji vasi št. 27. 

L j u b 1 j a n a, dne 19. decembra 1928. 

993. Kmetska posojilnica vrhniške okolice, registro
vana zadruga z omejenim poroštvom na Vrh
niki: 

Na občnem zboru z dne 26. novembra 1928. so se 
sprejela nova zadružna pravila. 

Zaradi tega besedilo firme odslej: Kmetska poso
jilnica vrhniške okolice, registi-, zadruga z neomeje
nim poroštvom na Vrhniki. 

Zadruga ima odslej namen: 
a) pospeševati varčnost med ljudstvom s preje

manjem hranilnih vlog in vlog- na tekoči račun; 
b) pridobivati s svojim kreditom denarne pripo

močke; 
c) dajati članom, kredit. 

Svoja naznanila objavlja zadruga z nabitki v 
onem delu zadružnega doma- in pisarne, ki je občin
stvu pristopen. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Ravnateljstvo sestoji iz ravnatelja, njegovega na
mestnika, in treh odbornikov. 

L j u b i j a n a. dne 18. decembra 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

994. Pferdezuchtgenossenschaft für das inorisene 
Pferd in Gonobitz, rog. zadruga z omejeno za
vezo v likvidaciji: 

Ker se je razdružila. 

C e ! j e, dne 19. decembra 1928. 

NTc I 554/28. 

O k r o ž n o s o d i š č e v 

Proglasitve za mrtve. 2472 
U K r o ž n o s o a i s c e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. St. 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogresance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva
lišče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Marko Šuklar, 
rojen dne 23. aprila 
1881., posestnik v Li

povcih. 

Odrinil v začetku leta 1915. 
z 9. četo 48. pehotnega pol
ka na rusko bojišče, kjer dne 
22. aprila 1915. baje padel. 
Od takrat vsaj ni več glasu 

o njem. 

Odšel leta 1914. s 83. pehot-
Koloman Šparaš, i nim polkom na bojišče, kjer 

rojen dne6.juiljal886., | baje sredi meseca novembra 
posestnikvZenkovcih. j istega leta padel; od takrat 

j vsaj pogrešan. 

Odrinil meseca januarja 1918. 
na italijansko bojišče k IV. 
bateriji 101. topničarskega 
polka ter prišel meseca ok
tobra 1918. v ujetništvo; od 

takrat pogrešan. 

Odšel leta 1915. k 26. do
mobranskemu polku v Mari
bor, nato pa v Judendorf k 
35. pehotnemu polku, s kate
rim prišel na gališko bojišče, 
kjer jeseni leta 1915. baje 
padel; od takrat vsaj ni več 

glasu o njem. 

Franc Gole, 
rojen dne 1. januarja 
1894., rudar v Hra-

stovcu. 

Franc Turk, 
rojen dne 1. oktobra 
1891., posestnikov sin 

v Zlatoličju. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Sin 
Ludovik Šuklar. 

31.8.1928.; 
T 67/28-5. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

Žena i F r a n c K o r o š a k . 
Ana'šparaš. «"J"* ?* i c i a I 

' v Mariboru. 

5.12. 1928.; 
T 68/28-5. 

Brat 
Štefan Gole. 

Oče 
Anton Turk. 

Mihael Pozderec, 
rojen dne 26. septem
bra 1879., posestnik 

v Mclincih. 

Franc Koletnik, 
rojen dne 27. septem
bra 1890., posestnikov 
sinvPloderšnicišt.36. 

Štefan Gregor, 
rojen dne 25. aprila 
1888., posestnik v Mur

ski Soboti. 

Rudolf Grabner, 
rojen dne 5. aprila 
1897., posestnikov sin 

v Javorju. 

Anton Čeh, 
rojen dne 31. decem
bra 1893., posestnikov 

sin v Bišu št. 35. 

Jožef Voglar, 
rojen dne 6. februarja 
1887., posestnik v Be-

lavšku. 

Štefan Mate), 
rojen dne 27. oktobra 
1896., posestnikov sin 

v Murskih Črncih. 

Ivan Hozjan, 
rojen dne 24. aprila 
1890., delavec v Gor

nji Bistrici. 

Franc Skledar, 
rojen dne 18. avgusta 
1877., posestnik na 
Spodnjem Hajdinu št. 2. 

Odšel leta 1914. z 20. pehot
nim polkom na rusko bojišče, 
odkoder zadnjič pisal dne 
1. novembra 1914. Od takrat 

pogrešan. 

Odrinil dne 16. januarja 1915. 
k 47. pehotnemu polku v 
Maribor, nato na gališko bo
jišče in prišel naposled na 
italijansko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal meseca septem
bra 1918.; od takrat neizve-

sten. 

Odšel leta 1915. z 18. hon-
vedskim polkom na gališko 
bojišče, odkoder zadnjič pi
sal dne 20. marca 1917.; od 

takrat pogrešan. 

Prišel meseca oktobra 1917. 
s 7. pehotnim polkom na 
italijansko bojišče, kjer dne 
18. decembra 1917. baje pa-

j del ; od takrat vsaj pogrešan. 

j Odrinil leta 1914. k vojakom 
j v Maribor, potem pa na ita-
i lijansko fronto, odkoder zad-
! njič pisal leta 1915.; od ta

krat neizvesten. 

Jakob Juršič, 
užitkar 

v Bukovcih št. 28. 
5.12. 1928.; 
T 70/28-6. 

Franc Vuk, 
višji 

pisarniški oficial 
v Ptuju. 

5.12.1928.; 
T 71/28-5. 

5.12. 1928.; 
T 72/28-5. 

Mati 
Marija Koletnik. j 

5.12. 1928.; 
T 74/28-5. 

Žena 
Julijana Gregor. 

Oče 
Ožbalt Grabner. 

Odrinil leta 1914. s 87. pehot
nim polkom na gališko boji
šče, kjer dne 29. ali 30. av-

I gusta 1914. blizu Gologore 
j baje padci; od takrat vsaj 
| pogrešan. 

Karel Lepoša, 
rojen dne 10. decem
bra 1880., posestnik 

v Šalovcih. 

Franc Filiplč, 
rojen dne 22. marca 
1882., posestnik v 

Ključarovcih. 

Karel Vincenc 
Landwehr, 

rojen dne 5. junija 
1877., stotnik pehot

nega polka št. 23. 

Odšel meseca majâ 1915. k 
95. pehotnemu polku, prišel 
s 1. bataljonom tega polka na 
gališko bojišče, kjer bil v bitki 
pri Kovnu baje težko ranjen; 

od takrat pogrešan. 

Alojzij Kocbek, 
varuh 

nedoletnega 
brata 

Konrada Čeha. 

Brat 
Andrej Voglar. 

Jurij Voglar, 
viničar 

v Belavšku. 

5.12.1928.; 
T 75/28-4. 

5.12.1928.; 
T 7«/28—4. 

5.12.1928.; 
T 79/28-5. 

Prišel med vojno kot aktiven 
vojak 5. trenske divizije na 
italijansko bojišče, bil me
seca oktobra 1918. težko ra
njen in prišel v bolnico v 
Szegedin, kjer dne 31. okto

bra 1918. baje umrl. 

Odrinil leta 1914. k 26. do
mobranskemu polku v Ma
ribor in potem na bojišče; 

od takrat neizvesten. 

Odrinil ob začetku vojne leta 
1914. k 39. topničarskemu 
polku v Varaždin, odkoder 
leta 1918. zadnjič pisal; od 

takrat pogrešan. 

Odšel dne 13. avgusta 1914. 
k 87. pehotnemu polku na 
gališko bojišče; od takrat 

pogrešan. 

Odrinil leta 1914. s 23. pe
hotnim polkom na gališko 
bojišče, bil naposled dode
ljen 301. honvedskemu pe
hotnemu polku kot bataljon
ski komandant ter se kot 
tak udeležil dne 10. junija 
1916. bitke pri Arni, kjer 

baje padel. 

Oče 
Janoš Matej. 

Mati 
Terezija Hozjan. 

Skrbnik 
Janez Ogrizek, 

posestnik 
na Hajdinu. 

Skrbnik 
Aleksander 

Lepoša. 

Skrbnik 
Filip Kukovec. 

Žena 
Elza Landwehr. 

5.12.1928.; 
T 80/28—7. 

5.12. 1928.; 
T 81/28-4. 

5.12.1928.; 
T 82/28—5. 

Aleksander 
Lepoša 

v Šalovcih št. 92. 

Filip Kukovec, 
posestnik 

v Ključarovcih. 

Franc Korošak, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

5.12. 1928.; 
T 83/28-5. 

5.12.1928.; 
T 85/28-4. 

5.12.1928.; 
T 86/28—3. 

5.12. 1928.; 
T 87/28-3. 

CD 

(Nadaljevanje на prihodnji strani.) 
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Ime In rojstni dan, 
stan In zadnje biva

lišče pogrešancev 

Franc Maguša, 
rojen dne 6. februarja 
1885., želar v Norič-

kera vrhu. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil leta 1915. k 26. do
mobranskemu polku v Mari
bor, prišel potem na italijan
sko bojišče in naposled na 
romunsko fronto, kjer bil do
deljen črnovojniškemu bata
ljonu št. 37,3. stotniji. Zadnjič 
pisal leta 1917.; od takrat 

neizvesten. 

Janez Zelenko, 
rojen dne 17. decem
bra 1882., posestnik 

v Kobilju. 

E 2662/28. 

Odrinil meseca junija 1915. 
z 89. polkom na gališko bo
jišče, odkoder zadnjič pisal 
dne 8. maja 1916.; od takrat 

pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešan cu 

Dan 
In opr. št. 

oklica 

Sestra 
Jožefa Maguša. 

Žena 
Marija Zelenko. 

Anion Štelcar, 
viničar 

v Noričkem 
vrhu. 

Franc Bukovec, 
posestnik 
v Kobilju. 

15.12. 1928.; 
T 84/28-5. 

15.12.1928.; 
T 89/28-3. 

Okllcni rok 
poteče dne 

to 
ca 

2487 2449 

Draibeni oklic 
Na predlog Antona S t a m o 1 a, krojaškega moj

stra v Žalcu, bo dne 12 . j a n u a r j a 1 9 2 9. ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: a) zem
ljiška knjiga Sv. Neža. vi. št. 50: hiša s priteklino, 
cenilna vrednost 2852 Din, in zemljišče, cenilna 
vrednost 6173 Din; b) zemljiška knjiga iSv. Pongrac, 
vi. št. 264: zemljišča, cenilna vrednost 1391 Din 
15 p — skupaj 10.416 Din 15 p; najmanjši ponudek: 
0944 Din 10 p. 

K nepremičnini ad a) spada gospodarsko orodje 
v cenilni vrednosti 352 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1041 Din 61 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 

dne 23. novembra 1928. 

2484 E 754/28—7. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pvi 

podpisanem sodišču v sobi št. 8 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Orehovski vrh, vi. št. 40. 

Cenilna vrednost: 5955 Din 50 p ; najmanjši po
nudek: 3970 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek H., 

dne 5. decembra 1928. 

E 5984/28—19. 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 8 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastrsko občino Kozjak, 
vi. št. 72. 

Cenilna wednost : 93.863 Din 40 p; najmanjši po
nudek: 62.575 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 23. novembra 1928. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Starost 18 let, toda ne preko 30 let; 
2.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
3.) dovršena dva razreda meščanske šole ali tej 

ustrezna izobrazba; 
4.) popolno telesno in duševno zdravje; 
5.) neoporečnost. 
Gojenke bodo dobivale prosto stanovanje v za

vodu, hrano pa za znižano ceno po 400 Dm na 
mesec. 

Oskrbeti si morajo bel predpasnik in belo čepico 
po predpisanem vzorcu. 

Kolkovane prošnje s predpisanimi dokumenti naj 
se pošljejo do dne 1 5 . f e b r u a r j a 1 9 2 9 . pod
pisanemu zavodu. 

Zavod za zdravstveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani, 

dne 1. decembra 1928. 

Dr. B. Dragai ». r. 

St. 381/28. 

Razne objave. 
Razglas. 

3490 

E 382/28—8. 2450 

D r a ž b e u i o k l i c 

Dne 1 8 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dolenja Dobrava, vi. št. 100. 

Cenilna vrednost: 116.072 Din; vrednost prite-
klin: 3000 Din; najmanjši ponudek: 79.382 Din-. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek L, 

dne 4. decembra 1928. 

248Ö E 742/28—7. 

Dražbeni oklic 
Dne 2 2. j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 8 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Plitvički vrh, vi. št. 37, in zemljiška 
knjiga Nasova, vi. št. 103. 

Cenilna vrednost: 23.065 Din 50 p; najmanjši po
nudek: 15.377 Din. 

Pravice, k i ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 

dne 7. decembra 1928. 

Na podstavi § 43. zakona z dne 23. avgusta L877., 
kranjski dež. zak. št. 14, in §§ 1. in 4. zakona z dne 
10. aprila 1881., kranjski dež. zak. št. 8, bo proračun 
stroškov in dohodkov glavnega odbora za obdelo
vanje ljubljanskega barja razgrnjen v, času o d 
d n e 2. d o d n e 1 5 . j a n u a r j a 1 9 2 9. n a vpo
gled vsem interesentom pri načolništvu glavnega 
odbora v Ljubljani, Turjaški trg št. ЗД., med urad
nimi urami od 2. do 4. ure popoldne in pri odbor
nikih glavnega odbora za njih okoliša. 

V tem času je vložiti tudi morebitne prigovore 
pri načelniku glavnega odbora za obdelovanje barja. 

Glavni odbor za obdelovanje barja v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1928. 

Načelnik: Andrej Knez s. r. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
Št. 1627/28. 2483 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 

gospod dr. J a n k o D r n o v š e k / , dnem 22. decembra 
1928. vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Brežicah. 

V L j u b l j a n i , dne. 22. decembra 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik dr. J . Žirovnik s. r. 

E 249/28—8. 2448 

Dražbeni oklic 
Dne 1 6 . j a n u a r j a 1 9 2 9 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Igavas, vi. št. 66 (hiša v Podgori 
š t 6 z gospodarskim poslopjem, 33 parcel [travniki 
in njive] in 6 gozdnih parcel), vi. št. 67 in 78, kata
strska občina Vrh (2 travnika). 

Cenilna vrednost: 62.950 Din; najmanjši ponu
dek: 41.966 Din. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ložu, 

dne 12. decembra 1928. 

Št. 2/119—28. 2486 

Objava. 
Matija U1 e, stanujoč v Mariboru, je izgubil svoje 

vozno dopustilo, šofersko legitimacijo, ki jo je izdal 
sreski poglavar v Mariboru, desni breg, pod št. 163 
z dne 23. junija 1924. 

Ta legitimacija se proglaša za neveljavno. 

Policijski komisariat v Mariboru, 

dne 15. decembra 1928. 

Št. 1461. 3—3 

Razpis. 
Podpisani zavod razpisuje n a t e č a j z a s p r e 

j e m d e s e t i h g o j e n k za šestmesečni teo-
retično-praktični tečaj o negi in prehrani dojenčkov. 

Pouk se prične dne 1. marca 1929. in bo trajal 
šest mesecev. 

Gojenke se bodo vzgajale za privatne negovalke 
in vzgojiteljice dojenčkov. 

P o končanem tečaju se namestijo po potrebi v 
rodbinah kot privatne negovalke. 

2478 3-3 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k a z a d r u g a z a n a k u p i u p r o 

d a j o v B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , r. z. z o. z., 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji prijavijo terjatve. 
V B e g u n j a h p r i C e r k n i c i , dne 19. de

cembra 1928. Likvidatorji. 

2480 3—3 Poziv upnikom. 
Društvo « V o r s c h u s s k a s s e n v e r e i n f ü r 

d i e O r t e g e m e i n d e Z e l n i t z a n d e r M u r > 
v likvidaciji se je razdružilo ter je prešlo v likvida
cijo. 

Upniki naj po § 40. zadružnega zakona prigiase 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

Naročnina 
za 

„ U r a d n i l ist l jubl janske in m a r i b o r s k e o b l a s t i " 
znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

mesečno 10 Din, 
četrtletno 30 Din, 
poluletno 60 Din, 
veeletoo . . . . . 120 Din. 

Naročnina se mora plačevati vedno n a p r e j ; 
pošilja pa naj ве samo pod naslovom, na katerega 
se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu nezna
nih uradov, oseb ali firm. 

Kdor lista ne mara več prejemati, naj to naznani 
t a k o j pismeno ali ustno upravnižtvu v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta št. 16, ter poravna obenem бе 
morebitni dolg ali pa v m e vse prejete kose lista. 

Na reklamacije posameznih morda neprejetlh 
kosov lista se ozira upravništvo «amo deset dni po 
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, 6e 
so Se v zalogi, le proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i. dr. nag se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Neporabljene ali preostale položnice naj se vrnejo 
upravništvu kot tiskovina. 

^ 
Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. ->- Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljajrfî 
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